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Abstract 

This paper discusses the psychological conditions which motivethe human to 

megalomania (paranoia), a disease that makes him not tolerate anything detracts 

from his glory and fame which he gained because of his high social status or power 

or wealth, and this disease may be motive him to self-destruction and suicide. The 

researcher chooses the hero Aias, in his play of Sophocles, as a suitable character 

for this study; where Sophocles introduces this hero as a man who is motive by his 

high fame and military heroism to insulting the people and the gods because he 

didn’t receive a suitable share of the spoils after the war, and therefore the gods 

lead him to insanity and hallucinations: He slaughters a cattle, believing that he 

kills his rivals greeks and then return to his senses to see his disgraceful deed that 

provoked ridicule of the people. And so the famous hero of a great honor wanted to 

avenge for his honor and suicide away from people, believing his faith that "either 

life honorably or die with honor."  

The hero Aias wanted to escape from the fact that his honor is insulted by 

not proper appreciation for his courage, but he falls in hallucinations of his 

megalomania (paranoia) and committees a sin that polluted his honor and 

reputation among the people, and so he wanted to run away again from his reality 

and he found that the best way is the salvation of his life; where he couldn’t bear to 

live without the fame and the championship. The love of wealth or fame or social 

positions make a person waits more and longs for most, the case which makes him 

thinking foolishly and believes that he is higher and better than the others and 

therefore he begins to behave arrogantly; and finely he falls into sin and abuse of 

others, the case which calls the divine punishment and so this may lead him to self-

destruction and suicide. 

The studyanalyzes mainly the terms and expressions that display 

characteristics of personality between escape from reality and megalomania; to 

determine a function of these expressions as a driving forces of the dramatic events 

in the play. 
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البحث الظروف النفسية التي تدفع اإلنسان إلى جنون العظمة، المرض الذي يناقش هذا 
يجعله ال يتحمل أي شيء يشين أو ينتقص من مجده وشهرته التي اكتسبها بسبب تميزه من خالل 

ن عمركز اجتماعي أو سياسي أو مادي، ومن ثمَّ قد يدفعه ذلك إلى الهرب من واقعه بتدمير ذاته 
يث حد شخصية "آياس" في مسرحيته عند سوفوكليس نموذًجا مثالًيا للتطبيق؛ طريق االنتحار. وُتع  

أنه  يعرض الكاتب شخصية البطل الذي دفعته شهرته وبطولته العسكرية إلى التفكير بحماقة، معتقدا
سبب في درجة أعلى من البشر، األمر الذي دفعه إلى تجاوز حدوده مع قواده ويتطاول على اآللهة ب

نها أقًدا بصورة مناسبة لجدارته. ثم تدفعه اآللهة إلى هالوس الجنون، فيذبح الماشية معت عدم تقديره
لم فخصومه اليونانيون، وبعد ذلك يعود إلى رشده ليرى فعلته الشائنة التي أثارت سخرية الناس، 
سه، يتحمل هذه المهانة وهو البطل المشهور ذو الشرف الكبير، فأراد أن يثأر لنفسه وشرفه من نف

2وانتحر بعيًدا عن الناس مؤمًنا بعقيدته "إما الحياة بشرف أو الموت بشرف". هذه هي العقيدة التي  
ة مع يؤمن بها أغلب شخصيات سوفوكليس المنتحرة التي تبحث عن المثالية والكمال والبطولة المتفق

3نبل أصلهم.  
تعرض سمات الشخصية وتتبع الدراسة في هذا البحث تحليل المصطلحات والتعبيرات التي 

هذه مية لوانفعاالتها بين الهرب من الواقع وبين جنون العظمة واالنتحار، للوقوف على الوظيفة الدرا
 التعبيرات بوصفها قوى محركة لألحداث في المسرحية.

لمية ة العإن الرؤية األدبية للجنون تختلف جذرًيا عن الرؤية العلمية الموضوعية. فبينما تقوم الرؤي
ية تحديد المرض من الظاهر ورفض الجنون بوصفه نوًعا من االنحراف غير المقبول، تقوم الرؤ  على

األدبية على الذاتية الخالصة ومعرفة دوافع الجنون، وتقمص شخصية المجنون إذا لزم األمر؛ 
طل الختراق حدود عقله وفهم ما يدور فيه.ومن ثمَّ سنقوم في هذا البحث بتحليل سمات شخصية الب

سلوكياته، وسنحاول أن نبحث داخل عقله عن الدوافع النفسية التي أدخلته في هالوس جنون و 
قدامه على االنتحار، وهذا من خالل تحليل كال مه العظمة وأسباب إصراره على الهرب من واقعه وا 

عن نفسه وكالم الشخصيات التي تحيطه، حتى نعلم حقيقة مرضه وتأثيره السلبي فيه وفي أسرته 
 معه.ومجت

 
 الشجاعة والبطولة وعدم التقدير المناسب 

ال شك أن شجاعة آياس وبطولته، بوصفها سمات جوهرية لشخصيته،  هي التي دفعته 
إلى االعتزاز بنفسه والحفاظ دائما على الحصول على التكريم المناسب واقتناص جوائز التفوق على 
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4أخيليوس، تحول ضد مجتمعه.القواد اليونانيين، وعندما خاب أمله ولم يفز بأسلحة  فالظلم الذي  
(، عندما 453-445واجهه آياس هو السبب الرئيس لغضبه وجنونه، وهذا ما يؤكده بنفسه )األبيات 

يوضح أن أجاممنون ومينيالوس منحا سالح أخيليوس ألوديسيوس، الرجل القادر على كل الشرور 
" (، الجاحد لشجاعته وحسن 446-445" )األبيات

(، ولوال غشاوة عينيه وهوس عقله 446" )البيت ' بالئه "
 لما ُحّول عما كان يريد أن يفعله

"' "
5(.448-447)األبيات  توضح حالة الهالوس التي وتؤدي التعبيرات السابقة وظيفة مهمة، حيث  

أصابت آياس وجعلته يقتل الماشية بدال من أجاممنون ومينيالوس، فغشاوة العين وضالل العقل دفعا 
6آياس ليرتكب الجريمة التي أودت بشرفه وسمعته، وقادته لالنتحار. ولكن لوال ما حدث له لكان قتل  
 'أجاممنون ومينيالوس، ومنعهما من أن يظلما رجاًل آخر "

'  7(.449-448" )األبيات فالتعبير  
" يبلور الظلم الكبير الذي وقع على آياس ودفعه إلى الغضب وجنون "

العظمة. ثم يوضح آياس أن أثينا هي التي أرسلت إليه مرض الذهول 
" 8(،452" )البيت  'حتى لوثت يديه بدماء الماشية " 

 (. وتوضح تعبيرات آياس هنا أنه 453" )البيت
9غير مسئول عما فعله بالحيوانات، فالسبب الرئيس هو اإللهة أثينا، ولوالها لما فشل في انتقامه.  

 
 الكبرياء وجنون العظمة 

المسرح، تسخر منه أثينا، وتبرز جنون عظمته وكبريائه في بداية دخول آياس إلى خشبة 
(، حيث يتفاخر بأنه قتل اليونانيين؛ فعندما تسأله: هل أغمس سيفه في دم جيش 100-94)األبيات 

(، يجيب بأنه ال 95" )البيت اليونانيين؟ "
" )البيت ينكر هذا، ويتفاخر بهذا العمل "

96.)1 0 وتوضح التعبيرات حالة الهالوس التي استقرت لفترة في ذهن آياس، التي كانت بسبب  
مرض جنوني ومس إلهي؛ فهو متأكد من أنه قضى على اليونانيين، وماتوا ومثلما يقول: لن يهينوه 

(، ولن يستطيعوا نزع 98لبيت " )ا' ' ', ', ' بعد اآلن "
1(.100" )البيت ' سالحه " 1 وال شك أن التعبير  

"'… لن يهينوه أبًدا( ذو مهمة درامية كبيرة لفهم الدافع النفسي لجنون آياس( "
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فهو يعتقد بالموت وارتكابه لجريمته؛ فالشرف، مثل أبطال هوميروس، هو هدف آياس وغايته، 
المزعوم لزعماء اليونانيين، فقد استرد شرفه ولن ينتزع منه سالحه، مثلما حرموه من قبل من سالح 

1أخيليوس الذي ُيع د مكافأة التكريم لشجاعته في حرب طروادة. 2 " هو شرف البطل فالسالح "  
يوس هو سبب غضب آياس؛ في الحرب، وُيع د هنا رمًزا لكل المصائب في المسرحية؛ فسالح أخيل

ألنه يؤمن بأنه من حقه وليس من حق أوديسيوس، وشعر بأنه أهين لعدم تقديره وتكريمه بهذا 
السالح، ومن ناحية أخرى استخدم آياس السالح ليقوم بمذبحة الماشية معتقدا أنهم اليونانيون، 

ا بعد جريمته، تلك السخرية وبنفس السالح ينتحر آياس مخلًصا نفسه من السخرية والمهانة التي القه
1التي كانت أثينا السبب الجوهري فيها بوضع آياس في حالة هالوس الجنون. 3  

( أن 113-105وفي مواصلتها للسخرية من آياس، تحاول أثينا في حوارها معه )األبيات 
تعرض للجمهور سمات شخصيته وكبريائه حتى ال يكون سقوطه وانتحاره صدمة للمشاعر 

"، وعدم رغبته في فعندما يصر آياس على أسر أوديسيوس "اإلنسانية؛ 
ماذا  (، تسأله:106-105" )األبيات أن يموت اآلن "

"، وأي منفعة سيحصل عليها من ذلك؟ سيصنع به قبل موته؟ "
" يها بكل تفاخر بأنه سيدمي ظهره بالسوط قبل (، فيرد عل107" )البيت

(. ويرمز السوط 110" )البيت أن يقتله "
"" هنا إلى العقل المشوش آلياس المجنون، في مقارنة مع الدرع " البيت ،

1" الذي يرمز للبطولة الحربية آلياس.19 4 أال يعذب هذا الشقي وعندما تطلب منه أثينا  
" (، فيرد عليها بكل ندية وعناد 111" )البيت

وس "، فيجب أن يتلقى أوديسي' ' بأن لها تحياته، ولكنه لن يمتثل ألوامرها "
1(.113-112" )األبيات هذا العذاب إلقرار العدالة " 5 آياس هنا وتوضح تعبيرات  

وضح مدى حالة الجنون المتطرف التي وصل إليها بعدم االمتثال للقوة اإللهية. ومن ناحية أخرى ت
تي سلوكيات آياس أن قيمه البطولية التنافسية تعارضت مع القيم التعاونية ألخالقيات الحرب ال

1تنادي بها أثينا. 6  

آياس في الماضي وجنونه في  ويعرض الحوار اآلتي بين أثينا وأوديسيوس مقارنة بين تعقل
(.  تتساءل أثينا كم هي قوة اآللهة عظيمة؟ 126-118الحدث الحالي )األبيات 

" فأي رجل كان أعقل من آياس وأشجع منه ،"
"" 118)األبيات-

120.)1 7 " شجاعة وعقالنية  ،وتوضح تعبيرات أفعل التفضيل " 
1آياس الماضية التي تفوق المقارنة مع البشر في مفهوم تقليدي هوميري 8 ، ومدى التحول الكبير في 
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شخصيته بعد جنون عظمته وعدم احترامه لآللهة ووضع نفسه موقف الند معهم. ولعل مرافقة 
" توضح مفهوم الرجولة:  ،" مع الصفتين "المصطلح "

"  في هذه المسرحية ليعبر فقط عن آياس بصفته الشجاعة والتعقل، وقد تكرر المصطلح "
سيد المنزل ومسئواًل عن أسرته وبطاًل وشجاًعا، وغيرها من الصفات التي تتضمن مفهوم الرجولة في 

 (. 1062، 822، 466، 271، 59، 39هذه المسرحية )على سبيل المثال، انظر: األبيات 
ويؤكد أوديسيوس كالم أثينا أنه ال يعرف أحدا يساوي آياس في عقله وبأسه، ويشفق على 

" بالرغم من كونه عدوه، فقد واجه قدره المحزن "
 ', مصيًرا محزًنا بسبب حماقته الشريرة "

(. وتوضح 123-121بيات " )األ
" حالة الدمار التي وصل إليها آياس نتيجة اإلساءة  ، ،التعبيرات"

التي ارتكبها. ويخرج أوديسيوس بنتيجة ومغزى أخالقي من حالة آياس؛ أن كل الجنس البشري عبارة 
" ', , عن أشباح، وأنه مجرد ظالل كاذبة "

1(.126-124)األبيات  9 وتوضح التعبيرات أن حالة آياس، مثل أي إنسان، عبارة عن ظل كاذب  
 من الممكن أن يتحول ويختفي في لحظة.

-127وتستغل أثينا الحالة المأسوية آلياس، وتوصل رسالة تحذيرية ألوديسيوس )األبيات 
 ة آياس؛ فال يجب عليه أن يكابر(، ليتعظ من الحالة التي أمامه، بعد أن يعرف سبب معانا133

" ' اآللهة، وال ينطق في ذاتهم بكلمة غرور"
(، وأال يخدعه التفوق في قوته وثروته 128)البيت 

" (، فإن يوًما واحًدا يرفع 130" )البيت
الناس، ويوًما آخر يضعهم"

 واآللهة يحبون العقالء ويكرهون ،"
" المتكبرين"
2(.133-132)األبيات  0 " دوًرا مهًما لفهم التحول في  ،ويؤدي التعبيران "   

2لين وأصبح  المتكبرين.حالة آياس؛ حيث كان من المتعق 1 أن القوة البدنية تمنح  يعتقد آياسإن 
ة لمناسب؛ فهيالتي تمكن اإلنسان منمعرفةمكانته القدرة العقليةلأثينا تضع األولوية  ، ولكنالتفوق

اله حدوده، ومن ثمَّ يجب أن يرافق القوة التعقل؛ حتى يعرف اإلنسان متى يتوقف ويتحكم في أفعو 
2.وكالمه 2  
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 هالوس المس الجنوني والعقاب اإللهي ب العظمةجنون 
الغرور،  (: الطيش،763-758يواصل الرسول حديثه ليوضح دوافع شقاء آياس )األبيات 

جنون العظمة. فالكاهن يقول إن الرجال المغرورين والمتكبرين يتورطون في البؤس الثقيل 
" ،" وتدفعهم إرادة اآللهة
" (. إنهم يولدون من جنس ضعيف هالك 759-758" )األبيات
" ولكن غرورهم وعدم تفكيرهم ينسيهم طبيعتهم ،"
"'  2(.761-760" )األبيات 3 وقد أظهر آياس بوادر الطيش وعدم  

" ' قبل أن ينفصل عن داره ""، من التعقل "
(. وكان أبوه ينصحه بالتأني والحكمة 763-762)األبيات 

" (. وتؤدي التعبيرات 763" )البيت
" ، ، دوًرا مهًما في توضيح "

ع ي التي انتابت آياس عندما وقف أمام إرادة القدر، وتعدى حدوده محالة الطيش والغرور البشر 
ابها اآللهة، مثله مثل أنتيجوني وفيلوكتيتس وأوديبوس، وهي شخصيات تحدت القوى اإللهية وكان عق

2كبيًرا. 4  
( إن والد آياس كان يقول له: إن الرمح في 777-764ويواصل الرسول حديثه )األبيات 

 ', لنصر ولكن بمعونة اآللهة "يد البطل يدفعه إلى ا

 (، وكان يجيب عليه بغرور وحماقة "765-764" )األبيات' 

 إن معونة اآللهة تجعل الجبان شجاًعا ماجًدا :"
"' أنا فأستطيع بدون "، أما

 'هذه المعونة أن أبلغ من المجد ما أريد "

 2(.769-766" )األبيات 5 ويعلق الرسول على هذا التطاول: إن هذا كان  
(. ويواصل حديثه بأن أثينا عندما 770" )البيت ' كبرياء آياس "

(، يرد 772-770س على الحرب، وتأمره بأن يوجه سالحه الدامي إلى العدو )األبيات تحض آيا
 ,عليها بهذا الجواب الفظيع: أيتها اإللهة حضي غيري من اليونانيين وأيديهم بنصرك "

،"2 6 أما أنا فحيث أكون في المعركة لن تضطرب  
2(.775-774" )األبيات '  '' الصفوف " 7 وقد أثارت هذه  

"،  غضب اإللهة 'الكلمات، الصادرة من إنسان غير المتعقل "
"'  776"، )األبيات-

777.)2 8 ،  ، ،إن التعبيرات " 
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 ، تؤدي دوًرا كبيًرا في معرفة سمات شخصية آياس وطبيعته، فالطيش "
والغرور وعدم االعتراف بمعونة اآللهة هي سمات شخصيته قبل دخوله المعركة، فماذا ننتظر من 
شخصية بهذه السمات، فقد أصابه جنون العظمة الذي أغضب اآللهة فأصابوه بالمس الجنوني 

2دمير الذاتي.والت 9 وجاء العقاب اإللهي بهالوس المس الجنوني، وتعرف الهالوس عادًة على أنها  
صور ذات منشأ داخلي يراها الشخص المجنون على أنها واقعية وحية خارجية، وغالًبا ما ترتبط 

ي الهالوس بالفصام. وتعرف الهالوس أيًضا على أنها إدراكات متخيلة أو زائفة وخاصيتها المميزة ه
غياب موضوع اإلدراك أو غياب التنبيه الواقعي ألعضاء الحس، لكن هذه اإلدراكات الزائفة تبدو 

3حقيقية بالنسبة لصاحبها. 0  
( حالة الهالوس التي انتابت آياس 47-39ويصف الحوار بين أثينا وأوديسيوس )األبيات 

بطل آياس معتقدا أنه يقتل اليونانيين. فأثينا تؤكد أن هذه الجريمة من عمل ال
" (، ويوضح التعبير هنا أن هذا العمل ال يتناسب 39" )البيت

مع بطولة الرجل آياس. وعندما يستفسر أوديسيوس عن الدافع وراء أن يرتكب بيديه مثل هذا الفعل 
 'غير المنطقي الذي من الصعب أن يصدقه العقل "

 (، ترد عليه بأن هذا حدث بسبب عدم حصوله على سالح أخيليوس 40" )البيت
" (، وتوضح أثينا أن السبب وراء 41" )البيت

ذبحه الماشية أنه كان يظن أنه يقتل اليونانيين ويلطخ يديه بدمائهم 
" وتصرح أثينا أن آياس كان (43" )البيت .

 ,'من الممكن أن يرتكب هذا الفعل، لوال أنها حالت بينه وبين ذلك "

'  (. تؤكد التعبيرات السابقة مسئولية اإللهة عن حالة الهالوس 45" )البيت
الجرأة البالغة التي التي اجتاحت آياس وغشت عينيه عن اليونانيين. ويستفسر أوديسيوس عن كيفية 

(، وترد 46" )البيت وصل إليها آياس "
عليه أثينا بأن المكر قد دفعه أثناء الليل إلى أن يذهب وحيًدا ليقتل اليونانيين 

"' (. وهنا يؤدي التعبير 47" )البيت
"هًما؛ حيث يوضح المسئولية الذاتية آلياس عن الجريمة، حيث قام وحده بعمل " دوًرا م

 فردي مستقل، مثل أغلب أبطال سوفوكليس: "أوديبوس، وأنتيجوني، واليكترا، وفيلوكتيتس". 
وتروي أثينا بعد ذلك كيف أصابت آياس بهالوس الجنون؛ حتى تبعده عن القتل المتعمد 

وجاء هذا رًدا على اندهاش أوديسيوس واستفساره: كيف أعيقت ذراع (، 70-50لليونانيين )األبيات 
(. وتجيب أثينا بأول تعبير لها: أنا التي 50آياس المندفعة عن سفك دماء أبناء وطنه؟ )البيت 

" )األبيات ,' ,حرمته من هذا الفرح األثيم  "



 الهرب من الواقع بين جنون العظمة واالنتحار

112 
 

مهمة بالنسبة ألحداث المسرحية؛ إذ يؤكد أن أثينا مسئولة عن (. ويؤدي هذا التعبير وظيفة 51-52
مأساة آياس واألحداث المأسوية التي حدثت له طوال المسرحية؛ فقد حرمته الفرح، ولكن بالطبع كان 
فرًحا آثًما؛ إذ يرافقه الدم. وتوضح أثينا بعد ذلك ما الذي فعلته لتحرمه من فرحه، فقد خيلت لعينيه 

(، فذبح 52-51" )األبيات ' صوًرا مضللة "
الماشية معتقًدا أنه يقتل زعماء اليونان، وتعترف أثينا بأنها هي التي سيطرت على هذا الرجل بمرض 

"، ودفعته إلى شراك مهلكة ' "الجنون 
"3(.60-59ت " )األبيا 1 وتؤدي التعبيرات السابقة دوًرا درامًيا،  

حيث توضح حالة هالوس جنون العظمة التي انتابت آياس وورطته في جريمة مهينة لشرفه 
وبطولته. وتواصل بعد ذلك أثينا وصف أعمال آياس الجنونية في هذه الليلة، فقد ساق آياس ما بقى 

يراها رجااًل وليست حيوانات حًيا من الماشية واألبقار إلى خيمته، حيث 
" (، ويمزقها تمزيًقا في خيمته. 64" )البيت

3(.66" )البيت وتصف أثينا جنون آياس بالمرض البين " 2 ويوضح التعبير  
من األخير أن جنون آياس ليس بجنون متأصل فطري، ولكنه مرض عارض ووقتي. وتطلب أثينا 

ول بصره  أوديسيوس أال يخاف شر هذا الرجل، فستقوم بتعمية عينيه عن رؤيته، حيث سُتح 
" فال يرى مكانه "
" 3(.70-69" )األبيات 3 وهكذا كان دور أثينا  

حقيقية؛ حيث توهمه بأنه يرى  وضع صور مضللة في عينيه غير -واضًحا في جنون آياس: أواًل 
تحويل أو تعمية عينيه عن رؤية من هم أمامه من اليونانيين، أي  -اليونانيين بدال من الماشية، ثانًيا

 'تحدث إيهاًما للعين، وهذا واضح في التعبيرين: "

 ،)وضع صور مضللة في العين( "
"مل تحويل في رؤية العين(. ويؤدي تكرار ضمير المتكلم "  )ع

( مهمة درامية، حيث يؤكد مسئولية أثينا الفردية عن جنون 69، 59، 51" )األبيات المفرد "
3آياس وهالوسه التي دفعته الرتكاب جريمته المدنسة لشرفه وسمعته. 4  

إنه يجب عليه أن (: 85-79في مواصلة حوارها مع أوديسيوس، تصرح أثينا )األبيات 
" يفرح فإنه شيء جميل أن يسخر الرجل من عدوه "

3(.79)البيت  5 ال شك أن التعبيرات السابقة توضح مدى المهانة التي لحقت بالبطل آياس من جراء  
أيخشى أن ما فعله في نوبة جنونه. وعندما يظهر أوديسيوس خوفه من آياس، تندهش أثينا وتسأله: 

(، ويرد 81")البيت ' يرى رجاًل يهذي؟ "
عليها أوديسيوس بأنه لو كان عاقاًل لما خاف منه 
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" (. وهنا توضح التعبيرات 82" )البيت
الجنوني ويخاف منه أوديسيوس.   الحالة الشديدة الخطورة التي وصل إليها آياس جراء هذا المس

" )عاقل( ذات مهمة درامية هنا حيث تقف في تناقض مع الصفة وتعد الصفة "
" مخبول( ليبرز التغير الذي حدث في حالة آياس من العقالنية إلى الهذيان. وبعد( "

وديسيوس كيف هذا وهو ذلك توضح أثينا دورها في جعل آياس ال يرى أوديسيوس، فعندما يسألها أ
(، ترد عليه 84" )البيت يرى بعينيه؟ "

وتطمئنه بأن عينيه ستظالن مفتوحتين ولكنها ستضع عليهما غشاوة 
" (، فباإلضافة إلى  حالة 85")البيت

ه أثينا ال يرى بالرغم من عينيه المفتوحتين. وُيع د التعبير الهالوس التي يعاني منها آياس ستجعل
" سوف أقتل جفونه( ذا وظيفة درامية؛ حيث يوضح مدى قسوة أثينا( "

حيث تقوم بتشويه عينيه، حيث يتم تشبيه إغالق الجفون وحجب العين عن الرؤية مثل فعل القتل، 
3رتكبها آياس.وهو ما يتوازن مع جرائم القتل التي ا 6  

 ( بأنه لو186-182وفي مواصلة لوصف دوافع انتحار آياس، يصرح الكورس )األبيات 
"، ما كان اندفع بهذه الحدة والعنف لقتل الماشية كان آياس يمتلك عقله "

" لط عليه مرض (، ولكن سُ 184-183" )األبيات
 (. وتؤكد التعبيرات السابقة أن دافع الجنون كان غياب185" )البيت جنوني إلهي "

3عقل آياس بسبب مس من اآللهة. 7 ثم يطلب الكورس من اإللهين زيوس وأبوللون أن يبعدا عن  
")البيت آياس مهانة اليونانيين "

س؛ ة في شخصية بطولية لها شهرتها ومجدها مثل آيا(؛ فالكورس يفهم جيًدا تأثير هذه المهان186
 فلن يتحمل مثل هذا التجريح وسيؤدي هذا النتحاره.

 
 االكتئاب النفسي و العار

(، 147-137بعد ذلك يبكي الكورس على حالة آياس وما ينتظره من أحزان )األبيات 
اليونانيون بألسنة  "، أو يهينهفنجده يبدي مخاوفه لتوقعه أن يصاب زيوس آياس بجرح "

لكورس مشاركته الوجدانية آلياس؛ حيث ا(، ويبدي 138-137" )األبيات حداد "
يعبر عن خوفه الكبير مثل العصفور الفزع الذي يريد أن يهرب إلى السماء 

" لتشبيه هنا إلى ا(. ويشير 140-139" )األبيات
 اس.ن الكورس آلياس للهرب من الواقع المحزن والمستقبل الفظيع الذي ينتظر آيمشاركة وجدانية م
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رض (، حيث تع171-162ويواصل الكورس غناءه ليروي دوافع االنتحار )األبيات 
للمهانة من جانب أعدائه، والكورس عاجز عن حمايته من ألسنتهم؛ حيث إنه غير موجود بينهم، 

" )األبيات رت أمام الصقر الكبير "فهم يتصايحون كأنهم صغار الطير ف
(، ولو ظهر لهم لتوقفوا عن السخرية والمهانات والتزموا الصمت 162-169

",  (. وتشير 171-170" )األبيات
الوس ه الحالي بعد هالتعبيرات والتشبيهات هنا إلى شجاعة آياس وقوته القديمة في مقارنة مع وضع

جنونه؛ حيث أصبح محل استهزاء ومهانة جميع من كانوا يقدرونه ويخافونه، األمر الذي دفعه 
لالنتحار. 

أما تكمسا زوجة آياس، فتوضح لنا في بداية دخولها انهيار البطل وبطولته )األبيات 
(، فتصرح بأن آياس البطل العظيم ذا الكتفين القويين 205-207

" يرقد على األرض اآلن مريضا بعد أن صرعته عاصفة "
."3أفسدت عقله " 8 ويؤكد قائد الكورس هذا الوضع  

ألم به هذه الليلة فغير حالته )هدوء نفسه واعتدال  (: أي ثقل209-208حيث يتساءل )األبيات 
' ."3طبعه(؟ " 9 وتلقي التعبيرات  

ا آخر ( : إن يوًما واحًدا يرفع الناس ويومً 132األخيرة ضوًءا أكبر على تصريح أثينا في البيت )
."4يضعهم" 0 ويؤدي  
 ن تغيير حالة آياس من" دوًرا مهًما بالنسبة لموضوع البحث؛ حيث يعبر عالفعل "

 " مدى حدة هذا الجنون وثقله؛ إذ أنه صادر منالعقالنية إلى الجنون، وتوضح الكلمة "
اآللهة التي استطاعت أن ُتخرج من عقل آياس االنفعال المكبوت داخله. فالجنون ليس ببساطة 

 المعاناة.مرًضا عقلًيا، ولكنه نوع من االنفجار لما هو مكبوت من انفعاالت بسبب 
(، فتصرح بأن آياس سيدها العظيم 220-216وتوضح تكمسا عار آياس )األبيات 

"" قد قهره الجنون " فجلب لنفسه العار في هذه الليلة ،"
" بعد أن نحرت يداه الضحايا وجعلها تسبح في دمها،"
"'  ." وتوضح التعبيرات السابقة تحول آياس من العظمة

 والشهرة إلى الجنون والعار، مما أدخله بعد ذلك في حالة اكتئاب نفسي.

ويؤكد الكورس  كالم تكمسا، حيث يبدي مخاوفه من أن هذا البطل المشهور 
"" سيموت ألن يديه الطائشة ",  ذبحت "

الدامي قطعان الماشية ورعاتها دون تمييز بسيفه 
" األبيات( "
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227-232.)4 1 وتؤدي التعبيرات السابقة دوًرا مهًما في فهم تطور األحداث المأسوية آلياس؛   
 معته.فالشهرة واالندفاع من أسباب جنون آياس وتورطه في جريمته المهينة لس

، حالة آياس بعد أن عاد له رشده 262-259وتصف لنا تكمسا، في األبيات 
"" فقد سيطر عليه حزن جديد ،" (، سبب معاناة  259" )البيت

4(260" )البيت لجميع العائلة " ؛ فمشاهدة اإلنسان للجرم الذي اقترفه وحده 2
" (، يزيد من ألمه ويضاعف شقاءه 261" )البيت
" (. وتوضح التعبيرات حالة آياس بعد اإلفاقة 262" )البيت

اجأة ورؤية الذنب الذي فعله وحده بعد ما أصابه الجنون، األمر الذي أصابه بالذهول من هول المف
 مما سبب له االكتئاب النفسي.

ن (؛ فقد كا276-271لة آياس أثناء إصابته بهذا الجنون )األبيات وتتحدث تكمسا عن عز 
(، وكان العقالء يتألمون 271" )البيت " يتألم وحده أثناء مرضه "الرجل "

(. وبعد أن عاد إلى رشده وانسحب عنه 273" )البيت بالنظر إليه "
"، يضطرب بصورة شديدة ويقع في حزن شديد المرض "

" شعر باأللم نفسه ولم ينتقص (. ونحن ن275-274" )األبيات
(.  ويتناقض التعبير 276" )البيت ' منه شيئا "

"" مع الكلمة "ب عنه العقل أثناء " ليعرض لنا مفهوم عقاب آياس؛ فقد غا
" مفهوم رجولة آياس وكيف أنه تحمل كل إصابته بمرض هالوس الجنون، وتوضح الكلمة "

ما ده، ههذه المعاناة واأللم. وال شك أن االضطراب والحزن، الذي بدأ يعاني منهما بعد أن استرد رش
اس ه بعد أن عاد إلى آيدافعا اللجوء إلى االنتحار.وهذا ما يؤكده قائد الكورس، حيث يصرح بأن

"، لم يكن مرتاًحا نفسًيا مثلما كان في مرضه هدوءه وتوقف عن نوبة جنونه "
" لم تتغير  (؛ فحالته280-279" )األبيات

إلى األحسن ولكن ال زال مضطرًبا بعد أن رأى ما ارتكبه.

(؛ فقد كان 327-298جنون آياس وهالوسه )األبيات  وتواصل تكمسا وصف تفاصيل
(، وهنا 300" )البيت يذبح الماشية كأنهم الرجال اليونانيون "

4التعبيرات تؤكد هالوس آياس. 3 بعد ذلك يتحدث مع ظل في صوت يملؤه الكبرياء  
"ل "، ثم يضحك بصوت عا
" 4(.303-302" )األبيات 4 يعود بعد ذلك لمنزله ويثوب إليه عقله  

(، 306-305" )األبيات شيًئا فشيًئا "
"، فيضرب ويرى خيمته وقد ملئت بأشالء الماشية "
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(. ثم يجلس بين 308-307" )األبيات رأسه ويبعث صيحة عالية "
 '' الحمالن المذبوحة وقد أدركه التعب "

" وينتف شعره ملء يديه ،" ،"
-308)األبيات " ثم تنتابه حالة من الصمت وقًتا طوياًل "

جلوسه المشفق عليه بين الحيوانات المذبوحة يبرز اعتراضه على  (. وحسب رأي النقاد فإن311
4ة.ألنه حاول أن يرتكب جريمة الخيانة العسكري ؛مجتمعه البطولي 5 ويبدأ في تهديد عنيف لزوجته  

لكة (، وعندما يعرف الحقيقة يبعث أنات مه313-312ليعرف تفاصيل ما فعله )األبيات 
" ويرى أن الشكوى ال تليق إال بالجبناء والضعفاء ،"
" (. وتؤدي 319-317" )األبيات

التعبيرات األخيرة هنا دوًرا مهًما لتوضيح الحالة النفسية التي آل إليها آياس؛ فقد شعر داخلًيا بأنه 
كان شجاًعا وقوًيا، وهذا في حد ذاته أدخله في اكتئاب نفسي، فجرمه ال يليق جبان وضعيف بعد أن 

"، فقد سقط بسمعته وشرفه. فيبعث صيحات تشبه خوار الثور، لقد أثقله الحظ السيئ "
"بين الغنم المكبلة، يرفض راقدا على األرض ساكًنا "

(. ومن الواضح أنه يدبر أمًرا 325-321" )األبيات , الشراب والطعام "
"، ويبرهن على هذا كلماته وأناته خطيًرا  "

" (. ثم تستدعي تكمسا 327-326" )األبيات
" )البيت أصدقاءه؛ فقد يذعن لكالمهم ويهدأ "

(.  قد يتفق هذا مع جنون هيراقليس ومحاولته االنتحار عند يوريبيديس، فبعد اكتشافه أنه قتل 330
أبناءه وليس أبناء عدوه في هالوس جنونه، حاول االنتحار ولكن صديقه ثيسيوس استطاع أن يجعله 

يق المخلص أفضل من القوة والثروة يعدل عن قراره، وأنهى هيراقليس المسرحية بقوله: إن الصد
4(.1426-1425)األبيات  6 ولكن الوضع يختلف هنا؛ حيث لم ينجح أحد في إثناء آياس عن قراره  

 –قتل  –جنون  –باالنتحار.  وتكمن أهمية هذه األبيات في أنها توضح تطور حالة آياس: هالوس 
–شكوى  -صدمة نفسية -تهديد لمعرفة ما فعله –صمت  –شد الشعر  –ضرب الرأس  –إفاقة 
عدم سماع نصيحة  –التفكير في أمر خطير  -شرود الذهن  -عدم الشرب واألكل –أنين  –صياح 

 االنتحار. -األصدقاء

ويعلق قائد الكورس على تفاصيل معاناة آياس التي روتها زوجته: إن األلم قاد الرجل إلى 
(. وقد تعبر هذه الجملة عن 332" )البيت الجنون "

جنون آياس األول حيث دفعه حزنه، بسبب عدم تقديره، وحرمانه من الحصول على جائزة شجاعته، 
إلى هالوس الجنون وقتل الماشية معتقًدا أنهم اليونانيون، ولكن قد تعبر الجملة أيًضا عن نوبة 
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عمل شائن جرح كرامته وأهان سمعته بين الناس، فأراد جنونه األخرى بعد أن أيقن أنه تورط في 
، األبيات الخالص من حياته. وعندما يسمع الكورس صيحات آياس "ما أشقاني" )

"، أو يحزن يعلق بأن الرجل يبدو أنه  يئن من مرض "(، 336، 333
" )األبيات نادًما على ما قدم بين يديه منذ حين "

(.  توضح التعبيرات الحالة النفسية آلياس من هذيان وأنين وحزن وندم، وهذا ال يتفق 337-338
مع سمات بطولة الرجل الهوميري، ومن ثمَّ ال يتحمل هذا ويلجأ لالنتحار. وبعد ذلك يكرر قائد 

جولة وهي التعقل، حيث يصرح بأن " ولكن بمفهوم سمة من سمات الر الكورس المصطلح "
"، وربما إذا رأى أصدقاءه يخجل ويتمالك آياس قد ثاب إليه عقله "

4(.345-344" )األبيات ' ' ' نفسه " 7  
4وتوضح التعبيرات أن رجوع آياس لتعقله يتناسب مع سمات شخصية الرجل. 8  

له بعد هالوس جنونه وجريمته، يوضح آياس اضطرابه وهذيانه في  وفي أول ظهور
محاولة للهرب من واقعه، حيث يدخل مرة ثانية في الهالوس؛ فيرى موًجا يثير عاصفة دامية 

"'  فيضطرب عن يمينه وشماله ومن ،"
شبه آياس هنا (. ربما ي351-350" )األبيات حوله"

يث حالته بمثل هذه الموجة المضطربة، ويكمن أهمية التشبيه هنا أنه يؤدي وظيفة درامية مهمة ح
ن يوضح حالة االكتئاب النفسي التي تحبس آياس وتأسره؛ فالدنس والمعاناة والمهانة يحيطونه م

4إال الموت. جميع الجهات وال يجد وسيلة للخالص من هذه القيود النفسية 9  

لى ويعلق قائد الكورس على اضطراب آياس والهالوس التي يراها: إن هذا دلياًل واضًحا ع
أنه يعمل بصورة غير عقالنية، فلديه عقل مريض 

" 5(.355" )البيت 0 فمشكلة آياس الواضحة  
ر األمر الذي قد يؤدي إلى القيام بفعل غيهي غياب عقله، ومن ثمَّ يقوم بأشياء غير منطقية، 

 الرغممنطقي، وهذا في حد ذاته تنبؤ بقرب انتحاره.وهذا ما طلبه آياس بالفعل من قائد الكورس، فب
من أنه الصديق الوحيد القادر علي تخليصه من أالمه 

"' فإنه يتوسل إليه بأن يذبحه ،"
" ليه قائد الكورس بأال يعمل دواء أشر من الداء (. ويرد ع361-359" )األبيات
"" فيضيف شقاء إلى شقائه ،" "

5(.363-362)األبيات  1 " أن دمار  ،وتؤكد التعبيرات " 
راء حماقته وكبريائه، وليس من المناسب معالجة هذه آياس كان بسبب المرض الذي أصابه من ج

 المرض بدواء االنتحار.
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ويوضح لنا آياس بعد ذلك دوافع إقدامه على االنتحار، من خالل مقارنة وضعه الحالي 
 ""، قوي القلب "وبطولته أثناء المعركة؛ فقد كان شجاًعا جريًئا "

بيديه الخطيرة قتل الماشية البريئة  في المعركة المدمرة، ولكن
"" وأصبح موضع السخرية ،" ؛"

5(.367-364" )األبيات ومن ثمَّ أساء إلى نفسه " 2 وتؤدي التعبيرات  
" ، ، ، ،قة " دوًرا مهًما في عال

مع التدهور األخالقي لشخصية آياس؛ حيث توضح الشجاعة والشهرة التي أوصلت آياس إلى جنون 
 جلبت العظمة والكبرياء الذي أدى إلى إصابته بالهالوس والعمى العقلي وتورط في جريمة دنسه التي

ر التدهو فهو يتورط في رباعية له العار وأصبح محل سخرية الجميع، األمر الذي دفعه لالنتحار. 
والعمى  جنون العظمة -(األخالقي لإلنسان: الشبع واالمتالء من البطولة والشهرة )

5(الكبرياء واإلساءة) -( العقلي) 3 5(.العار والتدمير الذاتي ) – 4 إن آياس شعر بأنه  
 ه إلىمتهم باإلساءة العسكرية، ومن ثمَّ ال يتناسب هذا مع قيمته البطولية: الشرف، وهذا ما دفع

5البحث عن وسيلة يسترد بها شرفه العسكري، فوجدها في االنتحار. 5  
وتعد المهانة والسخرية التي نالت من آياس بعد جنونه وقتل الماشية دافًعا جوهرًيا لقدومه 

االنتحار، وهذا ما يوضحه آياس عندما ينتقد أوديسيوس بأنه اآللة التي تدفع إلى كل الشرور  على
"' "إنه حثالة الجيش ،"' 

" فهو يضحك بصورة كبيرة ويشمت فيه بعد جنونه ،"' ' 

 (. وتوضح التعبيرات هنا مدى ثقل المهانة والسخرية التي 382-379" )األبيات
القاها آياس من جانب اليونانيين وأثرت فيه وكانت الدافع لحالة االكتئاب النفسي التي تملكت منه 

إلى انتحاره. وحتى يهدأ آياس ويعرف أن ما يحدث له عارض من اآللهة، يرد  -فيما بعد–وأدت 
الكورس بأن كل إنسان يضحك ويبكي كما يريد اإلله عليه قائد 

" في إشارة إلى مسئولية القوى العليا عن حالة ،"
(.  ثم يواصل قائد الكورس حديثه ويطلب من آياس بأن يدع حديث الكبرياء 383آياس )البيت 
" ' ""، ألم يتعلم من شقائه؟ ' والغطرسة "

(. وتؤدي هذه الكلمات دوًرا مهًما لفهم الحالة التي وصل إليها آياس؛ فجنون العظمة 386)األبيات 
والكبرياء وتطاوله على البشر واآللهة السبب الجوهري في شقائه وهالوس الجنون التي تملكت من 

عقله وغيرت الصور التي تراها عيناه.

حماقة تفكيره التي ستؤدي إلى انتحاره؛ فهو يعبر عن رغبته في قتل بعد ذلك يوضح آياس 
  ,الخائن أوديسيوس الذي يصفه بأنه العدو الحقير للناس جميًعا "
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 )ثم يقتل قائدي الجيش )أجاممنون ومينيالوس ،"
"," وفي النهاية يقتل نفسه ،" "

5(.391-387)األبيات  6 وتوضح التعبيرات التفكير المدمر آلياس ونيته القيام بعمليات انتحارية  
بقتل أعدائه ثم إزهاق روحه بنفسه، وال شك أن هذا يتنبأ باألحداث المأسوية في المسرحية.

ن منه أ وتحاول تكمسا التأثير في آياس لكي يتراجع عن تفكيره المدمر في الموت، فتطلب
"، فكيف تعيش بعد أن يفارق زوجها يتمنى لها الموت أيًضا "

كمسا ت(. وتربط 393-392" )األبيات الحياة "
جاًل حياتها بحياة زوجها آياس، فهي تريد أن يغير رأيه بخصوص انتحاره ويشعر بمسئوليته بوصفه ر 

5يبقى مع زوجته وأوالده بوصفه عنصر أمان لهم.يجب أن  7  
 

واالنتحار من الواقع  هربالفقد الشرف و 

يرد آياس على زوجته باضطراب شديد ليوضح الدوافع النفسية لالنتحار؛ فهو الملجأ الوحيد 
(. ففي البداية يصرخ أن الظالم أصبح 402-394للهرب من الواقع األليم الذي يعيشه )األبيات 

"، فهو الدار والمستقر المضيء لكائن مثله , , في الجحيم "نورا 
", , ' ' ,' األبيات( "

394-397.)5 8 "  ، ، ،وتدل تعبيرات الضوء والظالم " 
ولكن يدفعه االضطراب في حالته النفسية إلى تقدير األشياء على أن آياس قد عرف حقيقة مصيره، 

بصورة مغلوطة؛ فظالم الجحيم أصبح بالنسبة له مستقرا مضيئا يخلصه من مهانة البشر واآللهة؛ 
هذه هي سوداوية تفكير البطل الذي حط عمله الشائن من قدره وسمعته، وجعله ال يتحمل هذا 

، ومن ثمَّ رأى أن طريقه المنير هو الموت في ظالم النقص في شرفه، وأصبحت رؤيته مظلمة
" ثالث مرات، مخاطبا ظالم الجحيم أن يستقبله، له دوره 'الجحيم. وتكرار تعبير آياس "

الدرامي المهم في توضيح إصرار آياس على أن يستقبله جحيم الموت. ثم يواصل آياس حديثه 
هينة، فهو غير جدير بالنظر إلى جنس اآللهة بمشاعر اليأس واإلحباط من هذه الحياة الم

"' '  أو طلب مساعدة البشر "
5(.400-398" )األبيات ' الهالكين " 9 وتعبر الكلمات هنا عن  

حوله أو طلب مدى الخجل الذي يشعر به آياس؛ فهو ال يستطيع أن يرفع عينيه بالنظر لمن 
 'المساعدة. وتوضح تعبيرات آياس أن اإللهة المخيفة أثينا ابنة زيوس هي التي دمرته وأهانته "
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<'> (. فالمهانة التي 402-401" )األبيات
 لحقت به كانت بسبب مس الجنون اإللهي والهالوس، األمر الذي سبب دماره في النهاية. 

" يتساءل آياس:أين الملجأ؟ أين المهرب؟ " ثم
وهري (. ويؤدي هذا التساؤل دوًرا مهًما بالنسبة لموضوع البحث؛ حيث يوضح الدافع الج403)البيت 

ليه، ذهب إلالنتحار وهو الهرب من الواقع؛ فآياس تنتابه الحيرة والقلق النفسي؛ حيث لم يجد مكاًنا ي
يحميه من مهانة الناس وسخرية اآللهة. وبعد ذلك يوضح آياس أسباب محاولته الهرب من واقع و 

"، بعد أن ذبح الماشية في نوبة هالوس حياته؛ فكل شيء انهار من حوله "
"، ' جنونه، فقد اندفع إلى هذا الصيد الجنوني بحماقة "

به كل الجيش اليوناني ليقتلوه بأيديهم ومن ثمَّ يترق
" 6(.408-404")األبيات 0 إن آياس  

يبحث عن مهرب من حياته لكي يحمي شرفه ويتجنب المهانة، إنه يخجل من عمله الدنس ويخاف 
يفسر  ذا مااآللهة والبشر، وه من انتقام اليونانيين؛فحالة العزلة التي يعيشها جعلته يشعر بكره جميع

6سوء حالته النفسية ومحاولة هربه من واقعه باالنتحار. 1  
لكن تكمسا تنتقد كلمات زوجها التي تعبر عن خوفه ويأسه؛ فتتعجب من أن ينطق هذا 

"، تلك الكلمات التي كان الرجل النافع الشجاع بمثل هذه الكلمات "
لتعبيرات أن كلمات آياس ال تليق ا(. وتوضح 411-410نذ وقت قليل )األبيات يستحي أن يقولها م

بسمات شخصيته بوصفه رجاًل شجاًعا وعاقاًل، ولكنها بالطبع تكشف عن التحول المفاجئ الذي 
حدث في سمات شخصيته بعد عدم تقديره وكبريائه ومسه بهالوس جنون العظمة. وال شك أن 

ه أهميته في توضيح مفهوم الرجولة في هذه المسرحية، حيث " لالتعبير "
نهم، عيجب على الرجل أن يكون مفيًدا لوطنه بشجاعته في الحرب، ومفيًدا أيًضا ألسرته بمسئوليته 

ال وعدم التصرف بجبن وخوف، وال يقدم على الهرب من واقع حياته ويترك أسرته وينتحر مثلما الح
ابنها تكمسا رجولة آياس حتى يرجع في قرار االنتحار وال يتركها هي و مع البطل آياس. فهنا تخاطب 
 في مواجهة صعوبات الحياة.

لكن تذهب محاوالت تكمسا هباًء، حيث ال يبالي آياس بكالمها، ونجده يتحدث في وداع 
(. ويصرح بأنه كان يتفاخر 417-412للطرق والمروج الساحلية، حيث لن تراه اآلن حًيا )األبيات 

" لم تر مثله طروادة '' ' ', بأنه أعظم رجل "
 'في أبطال الجيش اليوناني "

 إنه يرقد اآلن طريًحا على األرض بدون شرف ،"
" 6(.427-418" )األبيات 2 " )بدون شك أن التعبير " وال 
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-421" )بطل عظيم، األبيات ( يقف في تناقض مع التعبير "426شرف، البيت 
( ليوضح التغيير الذي حدث في حالة آياس بعد هالوس جنون العظمة؛ فبعد شرف البطولة 422

هاًنامن الجميع، والشجاعة جاء عار الجرم والخوف، وبعد التميز والتفوق، أصبح عديم الشرف م
6األمر الذي سيدفعه بالتأكيد إلى الهرب من واقعه واالنتحار. 3  

ويعلق قائد الكورس على كلمات آياس التي تعبر عن انكساره ويأسه، موضًحا أن السبب 
ياس كالم قائد (.ويؤكد آ429-428في كل هذا هو أن الشقاء الذي صار إليه عظيم )األبيات 

 أيقن آياس أنه سيعاني طوال حياته؛ حيث يقيم عالقة بين مصيبته ولفظالكورس؛ فمنذ البداية 
" وبين اسمه، ويتعجب من يظن أن اسمه سيتفق إلى هذا الحد مع شقائه؟  الصراخ "

" 430" )األبيات-
431.)6 4  

-457من واقعه، حيث يصرح )األبيات  إن الشقاء واليأس والحيرة دفعوا آياس للهرب
"، فقد أصبح عدًوا لآللهة (:بأنه ال يعرف ماذا يعمل؟ "465

"" ومكروًها من الجيش اليوناني ،"' 

 وتمقته طروادة وكل األراضي ،"
" " 6(.459-457)األبيات 5 لن يستطيع أن  

"، حيث يتساءل: بأي عيون سيواجه والده تليمون؟ يعود إلى وطنه "
" فكيف يعود إليه صفر اليدين ال ،"

يظفر بما ظفر به من التاج العظيم للمجد والسمعة الجيدة 
" "( 465-460األبيات.)6 6 وتؤدي  

 ، ،،" التعبيرات
 دوًرا مهًما لتوضح حالة الحيرة واليأس التي انتابت آياس؛ فمن "

حوا أعدائه ويتربصون ناحية يجب أن يهرب بعد جريمته ويترك طروادة والجيش اليوناني الذين أصب
به في كل مكان، ومن ناحية أخرى ال يستطيع أن يعود إلى وطنه حيث ينتظره والده؛ فكيف يرفع 
عينيه في وجهه وليس لديه نفس مجده العظيم؟ وهكذا تتضح المشكلة التي تؤرق آياس: فقده شهرته 

يفرض على اإلنسان  ومجده بسبب فعلته األخيرة. فاإلحساس بالشهرة والعظمة والنسب األصيل
التزامات ضرورية للحفاظ على هذه االمتيازات التي اكتسبها بسبب أصله النبيل أو أعماله المجيدة؛ 
ومن ثمَّ فإن أي انتقاص لهذا يجعله يشعر بالظلم والمهانة ويدفعه للكبرياء وجنون العظمة، األمر 

ل هذا العقاب إلى التدمير النفسي الذي قد يجعله يتورط في ارتكاب خطيئة تستلزم العقاب وقد يص
6واالنتحار. 7  
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 الحياة في شرف أو الموت بشرف )االنتحار ومفهوم الرجولة(

ال شك أن فقدان الشرف هو دافع آياس لالنتحار، وهذا ما يؤكده البطل  في األبيات 
الده على و عندما يصرح أن مشكلته هي الحفاظ على شرفه وشرف والده؛ فقد تفوق ، 434-440

"، ثم ' الجيش كله وظفر بجائزة البطولة "
" عاد إلى وطنه حاماًل مجًدا كبيًرا "

"، فقد أقبل إلى (. أما هو فكان ابن هذا البطل العظيم "436-434)األبيات 
"، ه شيًئا "األرض نفسها ال ينقصه من قوت

"، ولكنه فقد الشرف ' وعمل نفس أعماله البطولية "
6(.404-437" )األبيات ' بين اليونانيين " 8 ويؤدي  

 رحية وسبب إصراره على الهرب منالتعبير األخير وظيفة مهمة لفهم إشكالية آياس في هذه المس
ته، د سمعواقعه وانتحاره، فالشرف فضيلة والده وفضيلته هو أيًضا، وعندما فقد هذه القيمة المهمة فق

 ريثًاو وشعر بأنه أخل بتقاليد أسرته وسماتها البطولية وخيب ظن والده، وأصبح غير جدير بأن يكون 
ومن  ته وفشل في الوصول إلى حد الكمال مثل والده،لوالده؛ إنه ال يستحق الحياة بعد أن فقد سمع

6ثمَّ يهرب من هذا الواقع المهين باالنتحار. 9 " ويؤدي التناقض بين التعبيرين " 
(، دوًرا مهًما لتوضيح الفرق بين سمات شخصية كل من 440" )البيت (، "436)البيت 

تاز به الشاعر سوفوكليس، فشخصية األب تمتاز األب واالبن بأسلوب النقيض الشارح الذي ام
كة مع لمشتر بالتعقل والتواضع والحكمة، القيم األخالقية التي افتقدها االبن وأثرت سلًبا في فضيلته ا

نال تأبيه: الشجاعة.  فالبطولة الحربية فضيلة تنافسية يجب أن يرافقها فضائل أخرى معاونة حتى 
س، فمسته اآللهة بعارض هوس الجنون.الرضا اإللهي، وهذا ما فقده آيا

ويواصل آياس كلماته ليعرض محاوالته الفاشلة للبحث عن أي عمل مشرف، فيفكر في 
الموت االنتحاري هرًبا من واقعه الشائن؛ حيث يبدي رغبته في الذهاب إلى أسوار طروادة 

"ًء حسًنا "، ويقوم وحده بهجوم انتحاري على المدينة ويبلي بال
" ثم يموت ،"
" (. ويؤدي تكرار الصفة "468-466" )األبيات وحيد( وظيفة( "

مع  مهمة؛ حيث يوضح حالة العزلة التي يعيشها آياس في مواجهة هذا الواقع األليم، مثلما الحال
يبوس، أنتيجوني، فيلوكتيتس، اليكترا(.قارن استخدام الصفة أبطال مسرحيات سوفوكليس )أود

" 7(، حيث تؤكد البطولة الفردية آلياس.47"  )البيت 0  

ويعلل آياس سبب هذا الهجوم االنتحاري الذي يفكر في عمله ضد طروادة، بأنه يلتمس أي 
" أنه ابنه حًقا، وأنه وسيلة ليحفظ ماء وجهه، ويثبت لوالده الشيخ "
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' ،"7ورث عنه شجاعته " 1 فمن الشائن 
أن يرغب الرجل في أن تطول حياته 

" بينما يعجز عن تغيير ما ألم به ،"
7(.473-704" )األبيات من الشقاء " 2 وتوضح  

تعبيرات آياس هنا الحالة التي وصل إليها والتي تتنبأ بحدوث أمر جلل حتى ينهي شقاءه، ويعيد 
نجاز البطولي في المستقبل، وال يمكن ال توجد فرصة لإللحياته الشرف والمجد اللذين فقدهما، ف

ة واالجتماعية والعسكرية ولكن باالنتحار يعود آياس لشخصيته الديني ،العودة إلى الماضي البطولي
7بوصفه محارًبا. 3 وتؤدي التعبيرات مهمة أخرى لمعرفة مفهوم الرجولة في هذه المسرحية، حيث  

يجب على الرجل أن يصبر على االبتالءات التي يواجهها، ويعمل جاهًدا على التكيف معها 
 ومحاولة تخفيف تأثيرها دون أي ضغوط نفسية عليه. 

 م آخر للرجولة، يتخذ قراره الحاسم بالموت؛ حيث يصرح بأنه اللكن آياس، في وضع مفهو 
"، ولكن يجب يهتم بالرجل الذي تخدعه اآلمال الجوفاء "

على الرجل النبيل األصل إما أن يعيش حياة كريمة أو يموت بشرف 
" 7(.480-477" )األبيات 4  

" يستخدم بمفهوم الشرف الذي كان يمتلكه آياس وفقده بعد جنونه وال شك أن الظرف "
 إن قرار آياس بالموت، بوصفه محارًبا نبياًل، سوف يخلصه من ذل المهانة،. ةوجريمته المدنس

7بالرغم من أنه يستخدم وسائل متطرفة السترداد جدارته بالشرف. 5 إن الحتمية البطولية تؤدي دوًرا  
ع ممهًما في األحداث؛ حيث تفرض على آياس إما أن يعيش حياة نبيلة أو يموت بصورة نبيلة تتفق 

7نبل أصله. 6 " )لقد قلت كل ' ثم ينهي آياس كالمه بهذا التعبير " 
تخذ حيث تحريك األحداث؛ لقد ا(. ويؤدي التعبير السابق وظيفة درامية كبيرة من 480شيء، البيت 

صورة آياس القرار الحاسم بوصفه رجاًل نبيل األصل بمفهوم هوميري،  فما دام لم يستطع أن يعيش ب
ي فكريمة، فيجب أن يموت بشرف، ومن ثمَّ  ينتظر الجمهور كيفية انتحار آياس باحثًا عن الموت 

رأى أن يبحث عنه في الموت بشرف، شرف. إن مشكلة آياس طوال حياته هي الشرف، وعندما فقده 
ه فغضب اإللهة أثينا هو سبب جنونه، ولكن جاء انتحاره بمحض إرادته للبحث عن الشرف الذي فقد

7بعد نوبة جنونه. 7  
(، حيث تذكره 509-501وتحاول تكمسا مرة ثانية مع زوجها للعدول عن قراره )األبيات 

جب على الرجل أن يحافظ على حياته ألنه مسئول عن بمسئوليته تجاه زوجته وابنه ووالده ووالدته، في
رعيته. فبالنسبة لها ستصبح أرملة، وسيقول الناس انظروا إلى أسيرة آياس الذي كان أقوى المحاربين 

"، أي , وأعظمهم "
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"، ' ذل ستعانيه بعد أن كانت تثير الحسد "
 ',سيضطهدها اآللهة وستكون هذه المهانة عارا له وألسرته "

 7(.505-501" )األبيات 8 وتحاول تكمسا أن  
على تستغل الفضيلة التي يقدرها آياس وهي الشرف والسمعة؛ فإذا كان سيموت من أجل الحفاظ 

شرفه، ففي الحقيقة لن ينال هذا الشرف بعد موته، ولكنه سيجلب المهانة له وألسرته، ومن ثمَّ تلقي 
الضوء على مبدأه األخالقي السابق 

" 7(.480-479" )األبيات 9  
ود إلى بيته حًيا ويجب أن يرحم أيًضا والده المسن ووالدته التي تدعي اآللهة أن يع

" 8(.509-506" )األبيات 0  

وفي مواصلة حديثها لتغير قراره باالنتحار، تذكره تكمسا بابنه، فيجب أن يشفق عليه 
"', ,  فإذا حرمه رعايته وهو صغير ،"
"" شبابه خاضًعا لسلطان وصاية بغيضة بدون ، فسيقضي

"، فيجب أن يفكر في الشقاء ' أصدقاء "
الذي سيفرضه علي ابنه وعليها إذا قضى على نفسه بالموت 

"', ,  510" )األبيات-
 ' يموت؛ فمن ستلجأ إليه بعده "(. وبعد ذلك تتوسل إليه أال513

 ؛ فقد خرب وطنها وماتت أمها ووالدها، وتسأله  أليس"
 '' هو بالنسبة لها الوطن والثروة؟ "

 نقاذه من الموت؛ إنقاًذا لها "، فهو األمل لحياتها وا 
"'  8(.519-514" )األبيات 1 وتوضح تعبيرات تكمسا  

المسئولية الكبيرة  لألب آياس نحو أسرته وعائلته ولن يكون شرفا له أن يتركهم ويموت، والتعبيرات 
"'  ،' 

 في توضيح مدى أهمية الرجل لزوجته وبخاصٍة عندما تكون " لها أهمية كبيرة
بال وطن وال أهل وال ثروة.ولكن من الطبيعي، حسب آراء النقاد،  أن يتحسن الوضع االجتماعي 

8والمادي لتكمسا بعد موت آياس؛ إذ لديها االبن الوحيد آلياس الذي سيرث ممتلكاته. 2  

(، مدى فظاعة حالة الجنون 533-530وتوضح تكمسا، في حوارها مع آياس )األبيات 
التي انتابته؛ فعندما يطلب آياس ابنه ليراه، ترد عليه بأنها أبعدت ابنها عنه خوًفا عليه 

"'  وعندما يسألها: أبعدته عني أثناء ثورتي ،"
ن أن تقتله أيها التعيس "، تجيبه: نعم؛ خوًفا موقيامي بجرائمي؟ "
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". توضح التعبيرات السابقة إذا لقيته "
التأثيرات السلبية لهالوس جنون آياس الذي كان خارج وعيه؛ فربما ترى عيناه صورة مضللة البنه، 

 فيقتله مثلما قتل الماشية معتقًدا أنه قتل اليونانيين. 

 'يقرر آياس الموت، ويوصي بدفن ما بقي من أسلحته معه " وبعد أن يرى ابنه،

'  (. ويرمز السالح إلى شرف المحارب؛ 577" )البيت
حيث يحرص المحارب على دفنه معه حتى يرافقه إلى عالم الموتى، وهذا يوضح إصرار آياس أن 

"؛ فليس إلغالق البيت "يموت بشرف. ثم يطلب آياس من زوجته أن تسرع 
من مهارة الطبيب أن يصنع العزائم أمام العلة التي تستدعي الهدوء 

" األبيات( "
581-582.)8 3 تؤدي التعبيرات وظيفة مهمة في عالقة مع حالة آياس؛ حيث توضح أن آياس  

ي ارتكبه والمهانة التي لقاها بسبب ذلك، ويشبه حالته بالمرض الخطير الذي يجب يشعر باإلثم الذ
 على الطبيب المعالج أن يحيطه بالسرية والهدوء.

وبعد ذلك يدور حوار بين تكمسا وآياس في محاولة لمعرفة ما يدور في عقل زوجها 
"، (؛ فتسأله: أي خطة يدبرها في عقله؟ "590-585)األبيات 

 ,فينهيها آياس عن السؤال معلًقا بأال تنتقد أو تتحقق، فالتعقل أفضل بالنسبة لها "

'·  (.وتتوسل إليه تكمسا بابنه واآللهة 586-585" )األبيات
" أال يتركهم ويموت "
" (. ويأتي رده الحاسم أليست تعلم أنه أصبح 588-587" )األبيات

" )األبيات ' غير مكرم من اآللهة "
589-590.)8 4 ويأتي التعبير السابق ليوضح إشكالية آياس في هذه المسرحية؛ فهو يشعر أنه  

الذي دفعه لمشاعر الحيرة؛ أين يذهب؟ فقد أصبح في سجن  أصبح مهاًنا من البشر واآللهة، األمر
واقعه المهين، ومن ثمَّ يرغب في الهرب من هذا الواقع ولم يجد في النهاية إال الموت بوصفه 

 الخالص من حياته المدنسة ومشكلته اآلن كيف يموت بشرف.

 ,وفي نهاية حوارها تحاول تكمسا أن تتوسل باسم اآللهة أن يلين قلبه "

 فيرد عليها بتعبيرات العجرفة البطولية: إنها تفكر بحماقة ،"
" إذ تعتقد أنها تستطيع أن ُتغير من شخصيته وتفكيره ،"
" 8(.595-594" )األبيات 5 وال شك أن  

التي أعلن عنها من قبل "إما أن يعيش في شرف  " البطلالتعبيرات توضح سمات شخصية "
"، ومن ثمَّ هناك أو يموت في شرف". وُيع د أي تفكير غير ذلك تفكيًرا أحمق "
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إصرار واضح على قرار االنتحار، وال يستطيع واحد من البشر أن يغير قراره، فاآللهة فقط هي التي 
بب الرئيس فيها، ولكنه يؤكد أن اآللهة تكرهه وتسخر تستطيع أن تغير حالته التي كانت هي الس

 منه، ومن ثمَّ كان الحل الوحيد هو أن يطهر نفسه بالموت.

 لم يعان آياس فقط من مهانة الناس، بل امتدت المهانة لتشمل أخاه تكروس أيًضا، حيث
ًعا يعلن الرسول عن وصول تكروس، وبمجرد ظهوره في معسكر الجيش يهينه اليونانيون جمي

"األبيا("
( ، تارة 725-723فوا حوله كالدائرة، وصبوا عليه المهانات )األبيات (؛ فقد طا722-721ت 

 (، وتارة أخري يسبونه بقولهم: أخو المتآمر726" )البيت يدعونه أخو المجنون "
نعهم (، ولن يم727-726" )األبيات ضد الجيش "

 "، ورجمه بالحجارة حتى الموت أحد من تمزيق جلده "
" 8(.728-727" )األبيات 6 وتوضح   

حتى  الرجمالتعبيرات السابقة ثقل الجريمة التي ارتكبها آياس والعقاب الذي ينتظره من تمزيق الجلد و 
من الموت، األمر الذي دفعه إلى الهرب من واقع هذه الجريمة والعقاب والتفكير في االنتحار. و 

و أبمركزه االجتماعي ناحية أخرى، توضح كلمات الرسول، مثلما الحال مع أي إنسان مشهور متميز 
ى كل السياسي أو االقتصادي، أنه عندما يرتكب جريمة تهين مجده وشهرته فإن هذه المهانة تمتد إل

 أسرته. 
الجريمة والعقاب/االنتحار والتطهير

ويؤكد الكورس حالة اليأس الحاسمة التي سيطرت على آياس، حين يستعرض التحول 
(، فقد ألم به داء ال دواء له 615-607الغريب في حالة آياس )األبيات 

" 8(.610-607" )األبيات 7 ويوضح  
رجع س. ويكالم الكورس هنا مدى خطورة حالة آياس الجنونية والمدنسة، ويتنبأ بالنهاية المأسوية آليا

" )البيت الكورس هذا الوضع إلى السبب الجوهري وهو المس اإللهي "
(؛ ومن ثمَّ أصبح الداء ليس له دواء ألنه من اآللهة. فقد كان آياس قائًدا للجيش 611

"' " ولكنه أصبح يفكر وحده ،"'  ومن ،"
-613" )األبيات ثمَّ كان مصدر ألم عظيم ألصدقائه "

615.)8 8 رح الكورس بسبب جوهري آخر لمأساته وتحول حالته النفسية؛ حيث قام أجاممنون ويص 
 ائزتهومينيالوس بفعل ظالم عندما أنكرا على آياس مآثره العظيمة وشجاعته المتميزة بحرمانه من ج

('  620-616، األبيات.)8 9
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(، بأقوى 640-635، يعلق الكورس )األبيات ولتأكيد أن مرض آياس سيؤدي إلى الموت
ي ض الذتعبيرات لها عالقة باألحداث الدرامية في المسرحية ونهايتها، مصرًحا بأنه من الخير للمري

يعاني من حماقة الجنون أن يقهره الموت 
" (.  وتتنبأ هذا 635" )البيت

س؛ فحالته المرضية مستعصية وعالجها الموت، وما يؤكد ذلك تكرار التعبيرات بقرب موت آيا
(، بسبب مس جنون من 635البيت  ، 625البيت  تعبيرات أن مرضه  )

9(.611" )البيت اإللهة " 0 ثم يوضح الكورس السبب في هذا المرض  
وهو التغير في حالة آياس، حيث أنجبه أبوه من أكرم نسل من اليونانيين ذي البطوالت 

" ولكنه فقد ،"
أخالقياته الكريمة بعد أن سيطر عليه الغضب وتغيرت سلوكياته 

"' ,  636" )األبيات-
640.)9 1 " أن غضب آياس، بعد  ،ويوضح التعبيران " 

فشله  في الحصول على سالح أخيليوس، كان سبب تغير سلوكياته ومرضه بجنون العظمة، األمر 
 يمة مدنسة أودت بحياته.الذي استوجب عقابه اإللهي بمس هالوس الجنون وتورطه في جر 

ويواصل آياس حديثه بأنه سيذهب إلى الطهر، إلى المروج وساحل البحر ليغسل عنه 
 'الوزر، ويخفف غضب اآللهة الذي يثقله "

 9(.656-654" )األبيات 2  
. ثم يصرح بأنه سيذهب إلى مكان وتوضح هذه التعبيرات المهمة حالة الدنس الذي يعيشها آياس

 ,' بعيد ليخفي سيفه المشئوم حتى ال يراه أحد "

,  فليستره الليل، وليخفيه ،"
(. وتوضح 660-657" )األبيات ظالم الجحيم "
لمهانة التي لحقت بآياس من جراء جريمته المدنسة بهذا السيف المشئوم، ومن ثمَّ التعبيرات مدى ا

في محاولة للهرب من واقعه، يريد أن يخفي أداة الجريمة ويخفي نفسه أيًضا عن الناس وحتى لو 
"  بالموت الذي ينتظر آياس ويقضي على كان في ظالم الجحيم. يتنبأ التعبير "

سالحه األكثر كراهية، ويرى اآلن و  السيفهو رمز عار آياسفبالعدول عن االنتحار. األمل المزعوم 
 '"، عدوه األكثر كراهية هكتورمن كهدية  إنه منذ أن حصل عليه أنه سبب خرابه، قائاًل 

" ًا بين ا جيدً ، لم يشهد شيئ
9.(663-661" )األبيات اليونانيين" 3
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ثم نجد حديثا آلياس عن التغيرات في الطبيعة تؤكد محاوالته الهرب من الواقع، حيث 
   "، والنهار المنير بعد الليل المظلم يصرح بأن الصيف يأتي بعد الشتاء "

" البحر "، والهدوء بعد رياح العاصفة، والسكينة بعد
" )األبيات ' الصاخب"

670-675.)9 4 وتقوم هذه التعبيرات بوظيفة درامية مهمة، كثيًرا ما استخدمها سوفوكليس وهي  
عدول باإليهام وكسر اإليهام ليلعب بتوقعات المشاهدين بين الشك واليقين، حيث تعمل هنا إيهاًما 

رة االنتحار، فالحديث عن تغيرات الطبيعة قد يرمز إلي التغير في حالة آياس من آياس عن فك
اليأس  ة بعدالتوتر واالكتئاب النفسي إلى الهدوء واألمان الداخلي، ومن ثمَّ التفكير واألمل في الحيا

والتفكير في الموت. وما يؤكد ذلك تصريحه: لماذا ال نعرف االعتدال والتعقل؟ 
" (. وال شك أن المصطلح 677" )البيت
"يزيد من هذا اإليهام الزائف الذي يوحي بتعقل آياس ورجوعه عن أفكاره الخطيرة " 

9على نفسه. 5 ولكن كل هذا كان أسلوب سوفوكليس في اإليهام وكسر اإليهام، فبعد هذا سنصطدم  
9بانتحار غير متوقع آلياس. 6  

واستمراًرا لمحاولة إيهام الممثلين والمشاهدين بالعدول عن قرار االنتحار، يصرح آياس بأن  
"، ويطلب من زوجته أن تعود إلى الخيمة كل ما يفكر فيه سينتهي إلى الخير "

"، وتلتمس منهم أن تتم األمور , وتصلى لآللهة "
9(.686-684" )األبيات مثلما يريد " 7 وتكمن  

قوة كالم آياس هنا وأهميته بالنسبة ألحداث المسرحية في أنه لم يصرح بحقيقة ما يتمناه من اآللهة، 
ولكن بالطبع ما يريده هو أن يتم انتحاره بعيًدا عن الناس وبالطريقة التي يراها مشّرفة له.  فهو 

 '' يذهب إلى حيث يجب أن يذهب "يوضح أنه س

" ويطلب من الكورس أن يفعلوا ما أمرهم به ،"' 

'  وسيعلمون بعد قليل أنه وجد الخالص من شقائه ،"
",  9(.692-690" )األبيات 8  

"، ' ورس إيحاًء بأن آياس نسى آالمه "ثم يعطينا الك
 '' ' وعاد إلى طاعة اآللهة واحترام قوانينهم الجيدة "

 9(.712-707" )األبيات 9 وتوضح التعبيرات أن مشكلة آياس  
واستمراًرا لنغمة سوفوكليس في  إيهام المشاهدين كانت عدم طاعة اآللهة وعدم االمتثال ألوامرهم. 

بعدول آياس عن قرار االنتحار؛ يصرح الكورس بأن الزمن القوي قادر على أن يمحو كل شيء 
"'  فال يوجد شيء غير قابل للتحقيق ،"
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"'  آل أتريوس "،  ما دام آياس قد عدل عن غضبه على
" وانصرف عن خصومته العنيفة ،"
" (.وتوضح التعبيرات هنا إمكانية تغيير األحداث 717-713" )األبيات

1المحتومة، ولكن في الوقت نفسه تقوي نغمة اإليهام الزائف بعدول آياس عن االنتحار. 0 0  
آياس ليس في خيمته، وأن غايته وخططه قد تغيرت بمجرد تغير ويؤكد قائد الكورس أن 

(. 736-735" )األبيات تصرفاته "
ويؤكد الكورس بعد ذلك أنه ذهب ليصلح أمره مع اآللهة، ويمحو من قلبه كل حقد وغضب تجاههم 

" وتتنبأ كل التعبيرات السابقة (744-743" )األبيات .
بقرب خالص آياس من ذنبه بتطهير نفسه باالنتحار.ويعلن الرسول أن موضوع خروج آياس ليذهب 

 'الحقد من قلبه تجاه اآللهة أمر من الجنون والحماقة "

 (. وتؤكد التعبيرات أن حقيقة ما 746-745" )األبيات
اس في طريقه لالنتحار والموت حسب نبوءة كالخاس، والرسول هنا يحاول إنقاذ آياس يحدث أن آي
1من الموت. 0 1  

وبعد ذلك يصف البطل آياس نفسه كيف سينتحر، فقد غرز سيفه في أرض طروادة، بعد 
"، لقد ثبته في األرض، وهو قادر اآلن سنه على الحجر "

تعب الموت السريع الذي يطلبه ويرغب فيه  على أن يمنحه من غير
"'  األبيات( "

عبيرات آياس إصراره على االنتحار حتى يتخلص من المهانة التي لحقت ت(. وتوضح 819-822
بمجرد أن يخترق   به. ثم يطلب من هرميس، الذي يقود الموتى إلى الدار األخرى، أن يستقبله

"، ويمهد له إلى ,السيف جسمه "
تلك الدار مهبًطا سهاًل وهيًنا 

" 831" )األبيات-
834.)1 0 2 الموت،  وتوضح التعبيرات هنا أن آياس مثل كل أبطال التراجيديا يحب الحياة ويخاف 

 ولكنه مجبر على الموت، فهو يطلب من هرميس موًتا سهاًل. 

ولكن آياس لديه نظرة سوداوية ضد المجتمع كله، ألن الدافع إلى االنتحار كان بسبب ظلم 
عدم تقدير بطولته في البداية، ثم ظلم الناس بعد نوبة جنونه، ومهانته هو وأسرته، ومن ثمَّ يطلب 

سرعن ويقيضن على كل شيء ويسلطن غضبهن على هذا الجيش كله  من إلهات االنتقام أن ي
",  (. وينادي الموت 844-843" )األبيات
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ويطلب منه أن يأتي اآلن ويزوره، لقد آن له أن يأتي، وعما قريب سيسكنه وسيتصل بينهما الحديث 
"1(.855-854ألبيات " )ا 0 3  

وعندما تكتشف تكمسا جثة زوجها آياس، تقول: انظروا، هذا آياس قتياًل منذ قليل 
""'  ؛ إنه صريع على األرض في مكان خفي، وقد اخترق

(.وعندما 899-898" )األبيات السيف جسده "
ملت الموت إلى هذا الرجل ذي المصير المشئوم؟  "يسأل الكورس عن أ  '' ي يد ح 

 (، ترد تكمسا بأنه من الواضح أنه حمل الموت إلى 905" )البيت
"، ويشهد بذلك السيف المثبت في األرض، وهو صريع · نفسه "

" )األبيات ' بجواره "
906-907.)1 0 4 قد يبدو الحديث هنا عن السيف بوصفه دليل اإلثبات في القتل، ولكن التعبيرات  

" ، لها دالالت أخرى؛ فهي تشير إلى أن تكبره على اآللهة "
هان شرفه ومن ثمَّ أراد الهرب من الواقع دفعه إلى هذا الموت؛ فبعد إفاقته من نوبة جنونه وجد أنه أ

1المؤلم له بصفته رجاًل مشهوًرا بمجده وشجاعته، فانتحر وخلص نفسه من المهانة. 0 5 فُيع د السيف  
رمًزا لجرمه الذي قتل به الحيوانات البريئة، ومن ثمَّ أزهق روحه بالسيف نفسه، حتى يطهر روحه من 

آياس في يده ُيع د رمًزا لجنونه، ومن ثمَّ فهو يجسد عاره فالسيف الدموي الذي يحمله دنس جريمته. 
ذالله. 1وا  0 6  

 'ويوضح الكورس أنه قتل نفسه بعيًدا عن أصدقائه "

 (. ويوضح هذا أن آياس تجنب أن يراه 909-908" )األبيات
وعجزه وعدم مواجهة واقعه بعد أصدقاؤه لخجله مما فعله؛ وهذا هو الدافع النفسي لالنتحار؛ فالخجل 

1جريمته عوامل نفسية النتحاره. 0 7 ويواصل الكورس كالمه بأن أصدقاءه لم يعرفوا في أي مكان يرقد  
" " ذو االسم المشئوم؟ "آياس نفسه "

ر الكورس عن مصدر (. مرة ثانية ُيعقد عالقة بين اسم آياس ومصيره،ويعب914-912)األبيات 
 'مأساة آياس؛ حيث يوضح أنه كان مصدر شر عظيم "

 ؛ ذلك اليوم الذي قرر فيه التنافس بين األبطال"
" <>' للفوز بسالح أخيليوس "

 (.936-933)األبيات 

المصيبة التي لحقت بآياس اإللهة الرهيبة أثينا ابنة زيوس توضح تكمسا أن سبب و
"'  رغبًة منها في ،"

1(.953-952" )األبيات أن تسر أوديسيوس " 0 8 ثم يعلن الكورس عن  
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د أهاننا من قلبه "، وقسمات شخصية أوديسيوس: إنه شخصية ال تتعب "
"، إنه يسخر بالضحك العريض على ما جر علينا المظلم "

"، <>بسبب جنون آياس "
ويشاركه هذا االبتهاج أجاممنون ومينيالوس 

" (. وهذه 960-955" )األبيات
التعبيرات توضح سمات الشخصيات التي يتعامل معها آياس، فقد كانت سبب المهانة والسخرية 

كانت أن وفاة آياس  فسرتهذا عندما  تكمساآلياس التي دفعته إلى االنتحار حفاًظا على شرفه.وتؤكد 
 ممتعة له، و "عدائه "أل ولكنها حلوة، "" مريرة لها

1.(967-966)األبيات " هو نفسه " 0 9  

(؛ فقد هم بقتل 1063-1055ويحكي أوديسيوس تفاصيل جنون آياس وجريمته )األبيات 
"، وهجم عليهم لياًل ليقتلهم الجيش كله "

(، ولوال أن 1056-1055 " )األبيات, برمحه "
(، لكان 1057" )البيت إلًها أطفأ نار مكيدته "

 '' نفذ فيهم إرادته وقضى عليهم بالموت "

" وجلب على نفسه أشنع الخزي ،"' 

بالحياة " "،  واستمتع هو'  (. 1060-1055" )األبيات
ولكن اإللهة قد حولت عنهم غضبه وصبته على قطعان الماشية 

"'  البيت( "
 '(. وبسبب هذا الجرم لن يجرؤ أحد على أن يدفن جثته في قبر "1061

 1062" )األبيات-
(. وهكذا قد يلحق بآياس مهانة أخرى؛  وهو حرمانه من حق الدفن في األرض بسبب جرمه 1063

1وجنون عظمته. 1 0  

ويعلق أجاممنون على حالة آياس؛ حيث يصرح بأن الرجل ال يتقدم بضخامة جسمه وال 
"، ولكن بالعقل والذكاء ' بالبعد ما بين منكبيه "

" (. تلقي هذه 1252-1251" )األبيات
التعبيرات ضوًءا أكثر على مفهوم الرجولة في هذه المسرحية؛ تلك الرجولة التي تتطلب العقل والذكاء 

" في " واالعتدال وليس القوة الجسمانية. وينشد أجاممنون االعتدال والتعقل
الحديث من تكروس أيًضا، ويطلب رجاًل حًرا يتحدث بداًل منه 
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"' '  األبيات( "
1259-1260.)1 1 1  

أما أوديسيوس فيبدأ في تغيير موقفه، ومدح شجاعة آياس حتى يحصل على قرار الموافقة 
 '(، فيناشد أجاممنون أال ينتصر عليه غضبه "1344-1332بدفنه )األبيات 

 إلى حد أن يطأ العدالة بقدميه ،"
" وال يلقى آياس في العراء بدون ،"

(. لقد كان 1335-1332" )األبيات 'قبر"
ن أشد الناس عداوة له منذ ظفر دونه بسالح أخيليوس آياس م

"' ومع ذلك، مثلما يصرح أوديسيوس، فمهما ،"
"، ولن ينكر أنه ' كان رأيه فيه وبغضه له، فلن يرد على ذلك بمهانته "

" ' ' كان أشجع اليونانيين  جميًعا "
(1336-1341.)1 1 2 إلى المفهوم الهوميري للفضيلة، وهي الشجاعة  يشير المصطلح و  

" في αأفضل رجل شجاع " -حسب رأي أوديسيوس-البطولية آلياس الذي ُيع د 
1الحرب الطروادية باستثناء أخيليوس 1 1، ولذا يستحق التكريم عند دفنه.3 1 4 الملك   أوديسيوسويحذر  

"،  ·' ' أجاممنون أنه بمهانة آياس وعدم دفنه "
نما يهين قوانين اآللهة " " ال يهينه وحده وا 

(1342-1344.) 

وفي مواصلة لحديثه، يسرد أوديسيوس بعض سمات شخصية آياس: لقد كان عدوه ولكنه 
(، إن 1355" )البيت ' , ' كان شجاًعا شهًما "

1(.1357" )البيت فضيلته تقهر عدواته له " 1 5 
يظهر أوديسيوس مشاعر إيجابية تجاه آياس باحترام فضيلته: الشجاعة؛ فالعدالة والشرف تستوجبان 

1لية للمحارب.تقدير الشجاعة البطو  1 6 وعندما يلوم أجاممنون أوديسيوس: أليس بهذا العمل ودفن  
آياس سيكون سبًبا في أن ينظر إلينا اليونانيون نظرة الجبناء؟ 

" يرد عليه أوديسيوس بإنهم سينظرون إلينا ،"
" )البيت بصفتنا رجااًل نؤثر العدالة "

(. وبعد موافقة أجاممنون على الدفن نزواًل على رغبة أوديسيوس، يعلق الكورس على موقف 1363
أوديسيوس الشهم: أحمق اآلن من ال يعترف لك يا أوديسيوس بأنك رجل حكيم 

", '  األبيات( "
1374-1375.)1 1 7 عبر الكلمات هنا عن مفهوم آخر للرجولة في ظل النظام الديمقراطي وت 
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وتطبيق مبادئه: أن يقف الرجل بجوار تطبيق العدالة، ويساند من يحترم العدالة ويقدس حقوق 
الناس، هذه هي القيم األخالقية المعاونة ألوديسيوس التي تقف في صراع مع القيم البطولية 

1التنافسية آلياس. 1 8  

 
 خاتمةال

وخالصة القول إن آياس أراد أن يهرب من واقع الشقاء الذي يشير إليه اسمه، فقضى 
عله حياته يحصد النجاح والشهرة والتميز في الشجاعة والمركز االجتماعي والمادي، األمر الذي ج

، يتعود دائما على التميز والتفوق، ويشعر بأنه فوق مصاف البشر، وأصبح يفكر بكبرياء وغطرسة
ل أي عمل ينتقص من بطولته وشهرته. ومن ثمَّ جاء عدم تقديره المناسب، وحصول وال يقب

 أوديسيوس على أسلحة أخيليوس التي اعتقد أنها من حقه، صدمة كبيرة لكبريائه زلزلت وجدانه،
 له فياألمر الذي دفعه للتطاول على البشر واآللهة،  ومن ثمَّ جاء عقابه قاسًيا؛ بمس جنوني أدخ

اس س ضللت عقله، ودفعته الرتكاب الخطيئة، التي لوثت شرفه وسمعته بين الناس. إن آينوبة هالو 
 أراد أن يهرب من واقع أنه أهين في شرفه، فوقع في هالوس جنون العظمة وارتكب الخطيئة التي

قتل  لوثت شرفه العسكري وسمعته بين الناس بارتكابه جريمة اإلساءة إلى الذات العسكرية بمحاولة
 لخالصائه العسكريين، ثم أراد أن يهرب مرة ثانية من واقعه الشائن، فوجد الطريقة المثلى في زمال

من حياته؛ حيث لم يقو على النظر إلى الناس، ولم يتحمل أن يعيش بدون شهرة وبطولة، وسمعة 
 العسكرية. تطيبة وشرف، فقد انتحر بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية وااللتزاما

 البطولية، ألن المحارب يجب تهوظيفآياسفي  نتحار نفسه هو عالمة على فشلإن فعل اال
 فإن، اآللهةلتدخل  ةن انتحار آياس كان نتيجة غير مباشر بالرغم من أأن يموت على يدعدوه.و 

انتحر بسيفه وطهر نفسه من عار الخطيئة مؤمًنا  ؛شخصيته واختيارهسمات انتحاره كان بسبب 
 بالمبدأ األخالقي البطولي للرجل العسكري النبيل: إما الحياة في شرف أو الموت بشرف

"." 
 
 
 
 
 

 



 الهرب من الواقع بين جنون العظمة واالنتحار

134 
 

 
 هوامش البحث:

                                                           
العلمي الحادي عشر لقسم الدراسات اليونانية والالتينية، قُدم هذا البحث ضمن فعاليات المؤتمر الدولي  1

داب ره في اآلوتأثي عنوان "النقد األدبي اإلغريقي والرومانيالذي ُعقَِد بكلية اآلداب جامعة القاهرة تحت 

 (.2017مارس ) 5-4"، العالمية

من  –ليس إلى حٍد ما، بترجمة الدكتور طه حسين: سوفوك ،وبخصوص ترجمة مسرحية آياس، تم االستعانة

 (.1982األدب التمثيلي اليوناني. دار العلم للماليين، بيروت، لبنان. الطبعة الثالثة )

شخصية آياس ضمن الشخصيات التي ذكرها في مقالته عن انتحار   ) 1994S.Yoshitake (يضع2

 Disgrace, Grief and other Ills: Herakles’ Rejection ofهيراقليس عند يوريبيديس )

Suicide, JHS 104, p. 151 التي قامت بانتحار مأسوي من أجل الشرف مثل أنتيجوني و ديانيرا و )

عند سوفوكليس، وفيدرا عند يوريبيديس، ويؤكد أن الهرب من الواقع كان الدافع وراء الرغبة في يوكاستي 

الموت.ويصرح بأن سوفوكليس بدأ في سنوات حياته األخيرة  منع أبطاله من االنتحار، مثلما في مسرحية 

قيمة الصداقة،  فيلوكتيتس، حيث عاد فيلوكتيتس إلى التصرف بإيجابية في بقية أحداث المسرحية بسبب

 وأيًضا أوديبوس في مسرحية أوديبوس في كولونوس. 

“ ,”E. P. Garrison ( TAPhAAttitudes Toward Suicide in Ancient Greece تصرح  3

121, 1991, p. 21 أن موضوع االنتحار كان موجودا في ست مسرحيات لسوفوكليس، إما انتحاًرا أو )

كل من آياس وأنتيجوني ويوريديكي وهايمون وديانيرا ويوكاستي قتلوا تهديًدا باالنتحار. فمن ناحية، 

أنفسهم، ومن ناحية أخرى قامت اليكترا وفيلوكتيتس بالتهديد باالنتحار، أما الكورس في مسرحية أوديبوس 

طاغيا، فقد كان خائفا من أن يقتل أوديبوس نفسه. والجدير بالذكر أن كل المنتحرين عند سوفوكليس وصفوا 

نبالء ومدركين لما يقومون به، وقد قام كل الضحايا بقتل أنفسهم بسبب الضغوط االجتماعية.  وعن هذا ك

 الموضوع، بصورة عامة، انظر:

C. H. Whitman (1951), Sophocles: A Study of Heroic Humanism (Cambridge, 

Mass.); B. M. W. Knox (1961), "The Ajax of Sophocles" (HSCP 65, 1-37); M. 

Wigodsky (1962), 

"The Salvation of Ajax”, (Hermes 90,  149-58); B. M. W. Knox (1964), The 

Heroic Temper: Studies in Sophoclean Tragedy (Berkeley and Los Angeles); P. 

Biggs (1966), "The Disease Theme in Sophocles' Ajax, Philoctetes and 

Trachiniae", (CP 61, 223-35);            M. Simpson (1969), "Sophocles' Ajax: His 

Madness and Transformation", (Arethusa 2, 88-103; J. Tyler (1974),"Sophocles' 

Ajax and Sophoclean Plot Construction", (AJP 95,  24-42); M. Sicherl (1977), "The 

Tragic Issue in Sophocles' Ajax", (YCS 25, 67-98); C. P. Gardiner  (1979), "The 

Staging of the Death of Ajax", (CJ 75, 10-14); P. Holt  (1980), "Ajax's Ailment", 

(Ramus 9, 22-33); S. P. Mills (1980-1981), "The Deathof Ajax", (C J 76, 129-35); 

J. F. Davidson (1985), "SophocleanDramaturgyand the Ajax Burial Debates", 

(Ramus 14, 16-29); C. Sorum  (1986), "Sophocles' Ajax in Context" (CW 79, 361-

77). 
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“ ,”1994Bond (-D. Berthold(, no. 11 HPhQHegel on Madness and Tragedy (ويصرح 

84-83pp. , 1باشر بين حركة االنسحاب من ( إن مسرحية آياس مثيرة لالهتمام بسبب االرتباط الم

 الطبيعة وموضوع الجنون.

 2005S. Lawrence ( (Ancient(بخصوص تفسير حالة آياس ودور بطولته في سلوكياته، يصرح  4

Ethics, the Heroic Code, and the Morality of Sophocles' Ajax, G&R 52, no. 1, p. 

عند أفالطون وأرسطو، ومن ثمَّ تعد شجاعة المحارب ( إن الفضائل تنسجم مع احتياجات المجتمع .(19

فضيلة رئيسة في مدينة أفالطون المثالية، مثلما الحال في مجتمعات هوميروس؛ ولهذا السبب يتم تكريم 

المحاربين البطوليين. وبالرغم من ذلك، هناك دائما خطر متوقع من البطل؛ ففي حالة عدم تقدير بطولته 

ي التفكير بصورة مشوشة خاطئة قد تجعله يتحول ضد مجتمعه، كما فعل أخيليوس بالشكل المناسب، يبدأ ف

 عند هوميروس، وآياس عند سوفوكليس.

 (: 546-543. 11انظر: األوديسيا ) 5









 ,N. Yamagata (Homeric Moralityوبخصوص الصراع من أجل الفوز بأسلحة أخيليوس، يعلق 

Leiden, New York, Koln 1994, p. 135 ( أنه بالرغم من أن الصراع من أجل الشرف )األسلحة

س وأوديسيوس افترقا لألبد اإللهية بوصفها جائزة ألفضل محارب يوناني(، فإن الصديقين الحميمين آيا

 بسبب هذا.

 .E. P. Garrison (1991)  (“Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, pوتؤكد 

(أن انعزال آياس وانطوائه لم يجىء من كبرياء جنون عظمته،  بقدر ما جاء من محاولته أن يصون 23

محاكمة األسلحة، ُكسرت القيم التقليدية، فبالرغم القيم التقليدية التي يحترمها المجتمع. فعندما وصل إلى 

من أنه في مجتمع بطولي سليم يقدر الفضيلة العسكرية ويجعل لها األفضلية على كل الفضائل األخرى، 

إال أن األسلحة ُمنحت ألوديسيوس، الشخصية التي تمثل مجتمعا بقيم مختلفة. فالمسرحية تصور انكسار 

، فنجد داخل آياس صراعا بين تقدير فضيلة البطولة الهوميرية والقيم نمط معين من شخصيات المجتمع

 الواقعية الجديدة لمجتمع القرن الخامس قبل الميالد.

1961B.M.W. Knox ( (of Sophocles, p.  Ajax The(وبخصوص إشكالية حياة آياس، يعلق 

وميري:  األفضل، المتفوق على (: إنآياس، مثل أخيليوس هو قانون نفسه، ومثله األعلى هو البطل اله22

اآلخرين.  وهكذا أصبحت الفضائل التي يطالب بها رجل في مجتمع ديمقراطي مثل: المساواة، التسامح، 

ليس لها مكانا في نظام حياة آياس. فالوضع الذي وجد نفسه فيه كان نتيجة  -القدرة على التكيف، اإلقناع 

 لتحديه للمجتمع الذي يقر هذه الفضائل. 

 2005S. Lawrence ( (Ancient(يصرح خصوص عدم التقدير المناسب للبطولة الفردية آلياس، وب

).30, p. AjaxEthics, the Heroic Code, and the Morality of Sophocles'  هذا ( بأن

التناقض الضمني في األخالق البطولية يحمل درسا للجمهور في القرن الخامس الذي يتعامل مع 

لى الرغم من أن أحداث المسرحية  وضعت في العالم البطولي: فإن التركيز على وظيفة المسرحية؛ فع

 المحارب والعالقة مع مجتمعه يوضح عدم مالئمة البطولة الفردية لظروف القرن الخامس قبل الميالد.
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(: إن استبعاد آياس من  '362in Context”, p.  AjaxSophocles))  1986C.E.Sorum (وتصرح

لصراع ان هذا ميَُعد رفًضا لقدرته على العمل كبطل، ومع ذلك تبقى أخالقياته هوميرية. يظهر  المجتمع

 .لبطلاانتقاد للمثل األعلى، حيث يتم تدمير التوازن بين الجوانب الفردية واالجتماعية لدور 
 :957-794قارن سوفوكليس، نساء تراخيس، األبيات   6





 ,P. Biggs  (The Disease Theme in Sophocles' Ajaxوبخصوص هذه المقارنة، تعلق 

Philoctetes and Trachiniae”, CPh 61, no. 4, 1966, p. 229 ) إن المرض بالنسبة لهيراقليس

جسدية بحتة، بينما تحول المرض عند آياس من العقل إلى الجسم، وهذا جعل كان مجرد أعراض 

 سوفوكليس يقوم باستغالله في تقنية درامية جديدة.

“ 1957T.B.L. Webster ((Some(، يعلق447وعن التفسير النفسي لجنون آياس طبقا للبيت 

149, p. 1, Part 77 JHSPsychological Terms in Greek Tragedy”,  )أن العيون هي ب

التعبير الخارجي عن العقل، فغشاوة عين آياس وضالل عقله حولّه عن خططه بقتل القواد اليونانيين )البيت 

447.) 

) Reading Greek Tragedy), 1986S. Goldhill وعن العقل والجنون بصفة عامة، انظر: 

(Cambridge University Press),  pp. 168-198 (Mind and Madness), esp. 

Ajax pp. 180-198.     
 1996C. Gill ( (Mind And(بخصوص أهمية جريمة ذبح الماشية بدال من القواد اليونانيين، يصرح 7

259, p. 3, no. 29 JAPhS:  ApeironMadness In Greek Tragedy,  ن ( أنه بالرغم من أ

الجنون الناجم عن اآللهة يؤدي دوًرا واضًحا في إنتاج شكل واحد من الكارثة )انتحار آياس(، فإنه يفعل 

ذلك لتجنب كارثة أخرى )قتله ألوديسيوس وأجاممنون ومينيالوس(. كما أن دور هذا الجنون في التسبب 

التي تم تجنبها، وهو االنشغال  في كارثة يتشابك مع نوع آخر من الدوافع، الكامنة وراء الكارثة الفعلية

 وعن هذا الموضوع، انظر أيًضا: .بالشرف الشخصي

S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of 

Sophocles' Ajax", p. 21.                                                                                          
اهتم  452(: إن التركيز في البيت 186,  p.Reading Greek Tragedy) )  1986S. Goldhill(يعلق  8

ول عن ر مسئبحالة آياس العقلية، ويؤكد أن الدافع النفسي أصبح اآلن من خارج الشخصية، فقد يكون غي

 أعماله، أو أن أعماله لها عالقة صغيرة مع التحكم الذاتي لعقله.
 على المستوى البشري،( ف '224, p. AjaxThe Disease Theme in Sophocles) P. Biggs تصرح  9

عرفة كنه منرى كيف كان عقل آياس السليم بعيدا عن الجنون.  فآياس، بالنسبة للجمهور، عاقل حيث يم

لعاقل ال فآياس ا .عدائهالنتائج السلبية لذبحه للحيوانات العاجزة، ولكنه ال يهتم بنتائج محاولة انتقامه من أ

 يأسف للهجوم المخطط، ولكنه يأسف ألنه لم يصب الهدف من هذا الهجوم.

 ,”P.T.Keyser (2008-2009), “The Will and Last Testament of Ajax: أيًضا انظر

(Illinois Classical Studies, no. 33-34), pp.120-121.                          
في مقالتها عن اإلساءة للذات العسكرية  )  1992H. Gasti(تصرح بخصوص الدافع وراء كبرياء آياس، 10

(Sophocles' Ajax: The Military’ Hybris, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 

86, p. 1no. , 40)إن غطرسة آياس تعتمد على قدرته الحربية، فمن الناحية العسكرية يجسد وظيفة 

الروح القتالية البطولية، وهذا يعني ضمنيا أنه يفتقد قيمة ضبط النفس. إن الحالة العقلية عند آياس، التي 

(، تشير إلى الروح القتالية القديمة في الملحمة التي من 452الجنوني )البيت  مرضوصفها هو نفسه بال

 .الممكن أن ينتج عنها حالة فوضى، نفسية أو اجتماعية
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) out from Dissent: Hero and Audience in -), "The Fall2004E. Barkerانظر:  11

Sophocles' Ajax", (G&R 51, no. 1), pp. 5-6.                

 :  465-543، األبيات 11انظر كلمات أوديسيوس عن سبب مأساة آياس في األوديسيا، الكتاب 12







 

لذي النصر "تقف روح آياس، ابن تالمون، وحدها بعيدا عن األرواح األخرى ؛ فهي ال تزال غاضبة من ا

 ، انظر:وعن هذا الموضوعحققته عليه في السفن عندما ُحكم لصالحي، وحصلت على أسلحة أخيليوس".  

E. Barker (2004), "The Fall-out from Dissent: Hero and Audience in Sophocles' 

Ajax", p. 1. 
 1978D. Cohen ( (The Imagery of Sophocles: A(بخصوص تفسير إشكالية جنون آياس، يعلق 13

27, p. 1, no. 25 G&RStudy of Ajax's Suicide,   تعرض اإلمكانات الخاصة ( إن المسرحية

للبطل اليوناني وقدرات جنونه غير المقيدة إلظهار مكانته البطولية، ولكن الغضب المتطرف آلياس هو 

 مصدر العنف المجنون الذي دفعه لذبح الماشية وتدمير حياته.

( أن آياس بالفعل 5, p. 65 HSCPhof Sophocles,  Ajax The) ) 1961B.M.W. Knox(ويؤكد 

 He is mad, of course, and the madness has beenوجنونه كان بسبب اإللهة أثينا ) مجنون،

inflicted Athenaوقد أثر هذا الجنون في رؤيته بصورة أكبر من عقله،). 
) AIAS), “The Staging of Sophocles' 2004H.D. Blume ,”انظر:            14

(Mediterranean Archaeology, Vol. 17, Festschrift in Honour of J. Richard Green), 

p. 115.                    
 ,1957T. B. L. Webster (( Some Psychological Terms in Greek Tragedy(يصرح 15

149, p. 1, Part 77 JHS بأن مشكلة آياس هي أن التوتر النفسي الذي اجتاحه دفع عقله للتفكير )

 :484-483، األبيات 23انظر: هوميروس، اإللياذة، الكتاب العنيد.عن هذا الموضوع، 




" '1976V. J. Rosivach ( (, 72 CJ", AjaxSophocles(وبخصوص الموقف العنيد آلياس، يعلق  

49, p. 1no. تمرار أنه يجب عليه أن يرفض االعتراف بتميز المثقف على الضعف ( إن آياس يعتقد باس

الجوهري له، وال يقدر على تقبل واقع تصوراته المسبقة. إنها آلية دفاع ممتازة: فهو يضع نفسه في العالم 

 الموضوعي، الذي يرى نفسه دائما أنه على حق.
 'The AjaxSophocles :العسكرية )في مقالتها عن اإلساءة للذات  ) 1992H. Gasti(تؤكد  16

)83, p. HybrisMilitary’  ) أن سوفوكليس يصور آياس في مسرحيته بوصفه ممثال للقيم الهوميرية

ويركز على االلتزام الصارم من البطل بتبني نظام القيمة البطولية المتشابك مع موضوع اإلساءة العسكرية 

القيم العقالنية ألخالقيات الحرب، التي يمثلها في هذه الحالة والذي يقف ضد القيم التعاونية، المتحضرة، و

 .كل من أوديسيوس وأثينا

أن آياس هو آخر أبطال  1986S.Goldhill ((155-154, pp. Reading Greek Tragedy) (ويدعم

 هوميروس، حيث يقدم إعادة للتقاليد البطولية الموروثة.
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“ 1994Bond (-oldD. Berth(Hegel on Madness and(عن التغير في عقالنية آياس، يصرح 17

84Tragedy”, p.  إن أي شخص مجنون؛ يكون خارج نفسه، وخارج عقله. ومع ذلك بالنسبة لحالة )

آياس هناك انعكاس مؤكد للعالقة المعتادة بين الداخل والخارج. يبدو أن آياس العاقل يفتقر إلى الداخل تماما: 

ن كل شيء مرئيا بشكل مباشر ليكون حقيقيا بالنسبة له، إنه ال فعنده كل شيء خارجي، ويجب أن يكو

يعترف بأي تمييز بين الطريقة التي تظهر بها األشياء في الخارج والحقيقة الجوهرية لها. ومن ثمَّ فمن 

 المفارقات أن آياس العاقل يكون خارج عقله. 
 ، انظر:هوميروس، وإلياذة عن القيم البطولية الهوميرية آلياس عند سوفوكليس 18

B.M.W.Knox (1961), “The Ajax of Sophocles” (HSCP 65), pp. 1-37, 

R.P.Winnington-Ingram (1980), Sophocles: An Interpretation (Cambridge), pp. 15-

19, S.Goldhill (1986), Reading Greek Tragedy, pp. 154-161, P.E.Easterling  

(1987), “Notes on Tragedy and Epic”, in Papers given at a Colloquium on Greek 

Drama in Honour of  R.P.Winnington-Ingram, ed. L.Rodley (London), pp. 52-61, 

G.Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad” (CQ 42 no. 

1), pp. 20-25.   
ة المثل عند أفالطون )محاورة فيدون( التي يقسم فيها العالم أو الوجود قسمة هنا بنظرييتأثر سوفوكليس  19

العالم المحسوس  -العالم المعقول وينقسم إلى عالم المثل، وعالم المفاهيم الرياضية، ثانيًا -رباعية: أواًل 

الم األربعة وينقسم إلى عالم األشخاص واألشياء، وعالم الظالل واألشباح. ويقابل كل عالم من هذه العو

وسيلة للمعرفة؛ فعالم المثل يُعرف بالعقل، وعالم الرياضيات يُعرف بالحدس، أما بالنسبة للعالم 

 .S المحسوس، فألنه عالم زائف وكاذب ومجرد ظالل وأشباح، فوسيلة معرفته هي الحواس.   انظر:

Goldhill  (1986), Reading Greek Tragedy,  p.184. 
( بأن انتقام أثينا من “ .84Hegel on Madness and Tragedy”, p)ondB-D. Berthold يصرح 20

فسه آياس لن ن رجوعآياس جاء على وجه التحديد لرده لطبيعته الداخلية، ومن ثمَّ إجباره للدخول لجوهره. إ

س رؤية آيافجنون؛ الداخلية يلقي به مرة أخرى إلى عالم الطبيعة الذي رفضه. إن عالم الظالم مثل عالم ال

ضوءه   تحت نير رهيب من العمى، ويصرح أن الظالم هوأصبحت "مظلمة"، فهو يقول إنه موجود اآلن 

(، مثل 126-121(، يصبح "شكل خافت" و "ظالل بدون وزن" )األبيات 394، 123، 85)األبيات 

 صور أشكال الحلم. 

سكرية في مقالتها عن اإلساءة للذات الع ) 1992H. Gasti(وبخصوص خطيئة آياس العسكرية، تصرح 

(88-87ilitary’ Hybris, pp. : The MAjaxSophocles' )  إن القيم التنافسية آلياس متطرفة

وبة اإللهية يجة للعقأتي نتيرافقها عدم امتثاله للمعايير التقليدية لالعتدال والتعقل، وهذا يعني أن سقوطه ال ي

 .المباشرة، وإنما ينجم عن التزامه الصارم بالسلوك البطولي الخاطئ

 ة آياس، انظر:يمن مسرح 133-127وعن األبيات 

J.Tyler (1974), “Sophocles' Ajax and Sophoclean Plot Construction”, (AJPh 95, no. 

1), pp. 26, 29. H.E.Farid (1998), 

(Diss. Ioannina), p. 68.  J. 

R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial of Hero”, (BICS 

38), p. 22. J.A.S. Evans (1991), "A Reading of Sophocles' Ajax", (Quaderni 

Urbinati di Cultura Classica, new series, vol. 38, no. 2), p. 72. S. M. Adams 

(1955), “The ‘Ajax’ of Sophocles”, (Phoenix 9, no. 3), pp. 98-99. 
 A.W.H.Adkins (Merit and، يعلق 133" في البيت مفهوم المصطلح "عن 21

Responsibility. A Study in Greek Values. Chicago & London 1975, p. 172 إن )

المصطلح ال يشير فقط إلى وقاحة اللسان والتطاول على اآلخرين، ولكن إلى السلوكيات المناسبة للطبقة 
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، 133-132وعن إساءة آياس ومفهوم األبيات   لالستخدام التقليدي الهوميري. الوضيعة، وهذا في تغير 

 أنظر أيًضا:

Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame, pp. 324-328.                

 ) p. Ajax), "Sophocles' 1976V. J. Rosivach ,"51.انظر: 22
بأن 1974J.Tyler ( (35and Sophoclean Plot Construction, p.  AjaxSophocles'  )(يصرح 23

ال أن وس(، إشخصية آياس هي أداة سقوطه؛ فأثينا ال تضربه بصاعقة وال تدمره )مثلما يحدث عند اسخيل

اًل عن س. وفضالشائعات التي تنتشر عن طريق أوديسيوس تَُعد واحدة من األسباب التي أدت النتحار آيا

 .حت لتكبره أن يقوده لقتل نفسه، بوصف أداة لعقابهذلك فقد سم

 .V. J. Rosivach (1976), "Sophocles' Ajax", p. 50انظر أيًضا:
 بأن1974J.Tyler ( (34and Sophoclean Plot Construction, p.  AjaxSophocles'  )(يصرح 24

 ،معتدي ما فعله سوفوكليس في مسرحية آياس هو محاولة فصل اآللهة عن خصوم اإلنسان. آياس هو ال

 إن هاتينينا، فولديه الخصم اإللهي )أثينا( والخصوم البشر )أوديسيوس و أبناء أتريوس(. ولكن، كما رأ

ق ن طريمزدوجة ع المجموعتين ليس لهما نفس الدوافع وال األهداف نفسها. فقد خلق سوفوكليس حبكة

 فصل الصراع البشري عن اإللهي. 

ت، لتنبؤااوعن اآللهة في مسرحية آياس، وبصفة عامة عند سوفوكليس، وعن موضوعات الفأل، األحالم، 

 انظر:

A. J. Podlecki (1980), “Ajax’s Gods and the Gods of Sophocles”(L'Antiquité 

Classique, T. 49, 45-86). 
 '1992ker (G. Zan (, p. Iliadand the Heroic Values of the  AjaxSophocles(يصرح  25

The champion of the  ( بأن بطل الشرف هو آياس "21 standard is Ajax عن هذا."

 الموضوع، انظر أيًضا:

105.S. M. Adams (1955), “The ‘Ajax’ of Sophocles”, pp. 104- 
1961B.M.W. Knox ( ( eTh(يعلق ، 774بخصوص الرد المتعجرف آلياس على اإللهة أثينا في البيت 26

8of Sophocles, p.  Ajax اواة مع بمجرد المس يقتنع حتىيتحدث ويتصرف مثل إله؛ فهو ال (:إن آياس

 .أثينا، ولكنه يرغب في التفوق عليها
 انظر: عن االكتفاء الذاتي آلياس وعدم حاجته لمساعدة اآللهة، 27

P. Biggs (1966), The Disease Theme in Sophocles' Ajax,  p. 225. N. Worman 

(2001), “The "Herkos Achaion" Transformed: Character Type and Spatial Meaning 

in the “Ajax”, (C Ph 96, no. 3), p. 237.V. J. Rosivach (1976), "Sophocles' Ajax", 

pp. 50-51. C.E.Sorum (1986), “Sophocles' Ajax in Context”, pp. 365, 372. 
1990G. Crane ( (, the Unexpected, and the Ajax(عن تفسير كبرياء آياس وغطرسته، يصرح  28

101-100, pp. 2, no. 85 CPhDeception Speech, آياس يظهر في صورة واسعة للعالم،  ( بأن

عالم يُقزم الرجال واآللهة على حد سواء، فهو لم يعد يرى نفسه غير قابل للتغيير مثل أي قوة، ولكن 

منظوره الجديد ال يعزز في المقابل احترامه لآللهة مثل أثينا؛ فهو ينسى اآللهة، ألنه ينظر فجأة إلى قوات 

ينا قد خدعته، وأهانته أمام زمالئه، ولكن في النهاية يهرب آياس من الزمن الذي يؤثر أكبر وأكثر قوة. أث

بشدة في حياة اإلنسان. إن معجزات كالخاس تعطينا القاعدة التي من خاللها يمكننا قياس المسافة الفكرية 

 .التي سافر إليها آياس عندما فُتحت عيناه أخيرا، ليرى، للمرة األولى، عظمة العالم
 G. Zankerيصرح بخصوص رفض آياس مساعدة اآللهة وثقته في بطولته الخارقة أثناء الحرب، 29

)1992( (22-21, pp. Iliadand the Heroic Values of the  AjaxSophocles'  )فكرة بأن
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 البطل "الذي يتباهى بأنه ال يحتاج إلى المساعدة اإللهية والثقة في براعته الخاصة في البطولة" موضوع

 .أجنبي على اإللياذة

 Sophocles' Ajax: Theفي مقالتها عن اإلساءة للذات العسكرية )H. Gasti  (1992) وتفسر 

87-86Military’ Hybris, pp. ) إن اقتناع آياس المتغطرس بتفوقه العسكري واالكتفاء الذاتي، دفعه

لالنتقام من زمالئه العسكريين  إلى اإلساءة العسكرية ورفض مساعدات أثينا، وقاده إلى محاولة محبطة

 وسقوطه في النهاية.

أن آياس يمتلك ثقة في نفسه 1961B.M.W. Knox ( (9of Sophocles, p.  Ajax The )(ويدعم 

مة ي العظتقترب من اآللهة؛ إنه يكرس نفس بصورة متطرفة لألخالقيات التقليدية، ويرمز إلى مجنون

 ل ولكن مثل إله.المتعطشين للدماء؛ إنه ال يتصرف مثل رج
 عن الهالوس، انظر: 30

M.J.Horo Witz (1978), Image Formation and Cognition. New York, p.8. 
 The ‘Ajax’ of Sophocles”, pp. 1955S. M. Adams (.97“ ,(96-انظر:     31
 ) p. AIAS), “The Staging of Sophocles' 2004H.D. Blume ,”115        .   انظر:            32
 ) 26Construction”, p.  and Sophoclean Plot Ajax), “Sophocles' 1974J.Tyler .انظر:  33
 The ‘Ajax’ of Sophocles”, p1955S. M. Adams (.97“ ,(.انظر:   34
 عن سخرية أثينا من آياس ومحاولة دفع أوديسيوس للشماتة في عدوه آياس، انظر: 35

 E. Barker (2004), "The Fall-out from Dissent: Hero and Audience in Sophocles' 

Ajax", pp. 7-8. B.M.W. Knox (1961), “The Ajax of Sophocles”, p. 8.S. M. Adams 

(1955), “The ‘Ajax’ of Sophocles”, (Phoenix 9, no. 3), p. 97. 

 القات االجتماعية بصفة عامة، انظر:وعن حب األصدقاء وكره األعداء، وعن الع

S. Goldhill  (1986), Reading Greek Tragedy, pp. 79-106,  Ajax,  p. 83. 
1986S. Goldhill  ( (,  p. Reading Greek Tragedy (بخصوص إغشاء أثينا لعيون آياس، يعلق 36

 a divine distortion of his vision(، إن هذا العمل يَُعد تشويهًا إلهيًا لنظر آياس أثناء جنونه )183

in madness.) 
 P. Biggs (The Disease Theme in بخصوص مسئولية اآلهة أثينا عن جنون آياس، تصرح 37

224, p. AjaxSophocles'  بالرغم من االدعاءات الكاذبة للكورس: أن آياس كان يتصرف ( بأنه

القوى التي غيرت عقل آياس إلى الجنون، ويَُعد قدرة بشكل كامل من طبيعته الحقيقية، فإن أثينا كانت 

آياس على رؤية اإللهة أثينا واحًدا من أعراض جنونه.وعن موضوع تأثير وجهة النظر الهوميرية عن 

 البطولة على شخصية آياس، انظر:

 B. M. W. Knox(1961), “The Ajax of Sophocles”, (HSCP 65, 1-37); R. P. 

Winnington-Ingram (1980), Sophocles: An Interpretation (Cambridge), pp. 15-19; 

J. Gould (1983), “Homeric Epic and the Tragic Moment”, in Aspects of the Epic, 

ed. T. Winnifrith, P. Murray and K. W. Gransden (London), 32-45, esp. pp. 38-40; 

P. E. Easterling (1987), 'Notes on Tragedy and Epic', in Papers given at a 

Colloquium on Greek Drama in Honour of R. P. Winnington-Ingram, ed. L. 

Rodley (London), pp. 52-61.  

أن الجميع عرف أن P. Biggs (224, p. AjaxThe Disease Theme in Sophocles'  ) تصرح  38

(، وهذا ما دفعه eukleia( وهوسه بالسمعة الجيدة )monomaniaسبب موت آياس هو جنونه الفردي )

 لكره قواده.
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) The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide", 1978D. Cohen" ,(انظر:  39

p. 28. 
 ) 20of Sophocles”, p.  Ajax ), “The1961B.M.W. Knox.انظر: 40
 انظر:عن سيف آياس ودوره الرمزي في المسرحية، 41

  H. Gasti  (1992), “Sophocles' Ajax: The Military’ Hybris”,  p. 90. 
( إن سوفوكليس يقدم غالبا  '223, p. AjaxThe Disease Theme in Sophocles) P. Biggs تصرح  42

 ي جميعالمعاناة البطولية في تعبيرات تعبر عن مرض جسدي، وبينما أعراض المرض المجازي تحدث ف

خصيات المسرحيات الحالية لسوفوكليس، فإن المناقشة في هذا الموضوع يجب أن تتركز على ثالث ش

ن أغم من خيس، وفيلوكتيتس. وبالركبيرة انتابهم هذا المرض: آياس، هيراقليس في مسرحية نساء ترا

س من نف جنون آياس كان يفتقر إلى األعراض الجسدية المعقدة لهيراقليس وفيلوكتيتس، فإنه يعاني

ز نوعية ما يبرالمرض. ويَُعد هذا المرض نمًوا ضروريًا للحالة النفسية لشخصية البطل  بسبب ظروفه، م

 (. 260ؤثر بالطبع في عائلته )آياس، البيت غريبة من معاناة كل بطل، فكل بطل له معاناة ت
 ، أنظر:043-298عن إساءة آياس ومحاولة قتل زمالئه العسكريين، ومفهوم األبيات 43

Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame, pp. 313-314.               

    
  )  p. Reading Greek Tragedy, )1986S. Goldhill  ,183.انظر:                         44
 ) Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, p. 1991E. P. Garrison“ ,(22.انظر: 45
 :4261-1425يوريبيديس، هيراقليس مجنونا، األبيات  46



 

  )  p. Reading Greek Tragedy), 1986S. Goldhill  ,185.انظر:47
Cairns (. The AIDOSيؤكد ، 345-344في األبيات  بخصوص مفهوم المصطلح  48

Psychology and Ethics of Honour and Shame, p. 230 أن )) الخجل/العار( هي

 ( اإلنسان.التي تدافع عن شرف  )
( بنتيجة أن آياس  .157The "Salvation" of Ajax, pمقالته )  .1962Wigodsky (M.M(يختتم 49

نطقية ميرى الموت على أنه الخالص الوحيد الممكن بالنسبة له، وقد يرى بعضهم أن الموت نتيجة 

 لحالته، وقد يعزو البعض األخر موته إلى جو التشاؤم العام في مسرحيات سوفوكليس.
     p.Reading Greek Tragedy), 1986(S. Goldhill  ,185.انظر:50
 ) p. Ajax), The Disease Theme in Sophocles' 1966P. Biggs  ,223.انظر: 51

Cairns (. The Psychology and Ethics of AIDOSيصرح ، 367-364بخصوص األبيات  52

Honour and Shame, p. 230 الماضية )األبيات ( بأن آياس يقارن وضعه المهين الحالي مع عظمته

(. إنه يؤمن أيًضا أنه واجه 382، 367(، ويتوقع سخرية أعدائه منه )األبيات 418-427، 364-365

( بافتراض أنه تعرض لإليهام، هذا بدون أن يشير إلى أن هذه اإلساءة قد خدمته 367إساءة )البيت 

 بتحويله عن قتل زمالئه العسكريين.

 A.G. Katsours (Linguistic and Stylistic Characterization Tragedy and ويتفق

Menander, Ioannina 1975, p. 42 أن شخصية آياس مهتمة بمفهوم المجد والسمعة الجيدة )

(؛ ومن 1011، 989، 969، 961، 303، 79(، ومفهوم السخرية منه )األبيات 454، 367)األبيات 

(. وهناك عنصر آخر في موقف آياس 465، 436األبيات ) الواضح اهتمامه الكبير بالسمعة الجيدة في

، 271، 269، 207وهو مرضه، والذي نسب إليه بصورة متكررة على لسان زوجته تكمسا )األبيات 
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(، وآياس 66، 59(،  وأثينا )األبيات 635، 625، 338، 337، 280، 185(، والكورس )األبيات 274

 آياس طوال أحداث المسرحية .(. وقد قدم مفهوم إساءة 452نفسه )البيت 

 J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial ofانظر أيًضا: 

Hero”,        p. 11.  G. Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of 

the Iliad” p. 22.  J.A.S. Evans (1991), "A Reading of Sophocles' Ajax", p. 73.          

                                         
"N.R.E.Fisher (and Dishonour: I",  Hybris، يصرح بخصوص مفهوم المصطلح   53

G&R  23  1976, p. 182  بأن ال )  ،عند أرسطوطاليس هي السلوكيات المتعجرفة والمدمرة

وهي سمة من سمات الشباب غير الناضج فكرياً، سمة األغنياء الذين يغترون بقوة ثرواتهم وتوفيقهم 

وثقتهم المبالغ فيها. كل هذا يدفعهم إلى التفكير أنهم أعلى من اآلخرين، ومن ثمَّ تورطهم هذه السلوكيات 

ك الذين أساءوا معاملتهم يحاولون أن ينتقموا منهم، حيث قد أهانوهم أخالقياً وقد في الخطر، ألن أولئ

أساءوا تقدير قوتهم وقوة ضحاياهم. وهذه االعتبارات تجعل الفرد يفهم بصورة صحيحة العالقات التقليدية 

ن (، تكون قريبة جدا موالمفاهيم األخرى، فهي عكس ضبط النفس والتعقل ) بين

في سن الشباب، إنها حالة تثير الغضب، وتقود  ( من مغريات الحياة الماديةالثروة  وحالة الشبع )

 (.بسرعة إلى المصيبة والدمار )
 عن رباعية التدهور األخالقي بصفة عامة من هوميروس حتى يوريبيديس، انظر:54

R.E. Doyle (1984), “ , its Use and Meaning. A Study in the Greek Poetic 

Tradition from Homer to Euripides (New York). Idem (1970), "ὌΛΒΟΣ, ΚΌΡΟΣ, 

ὝΒΡΙΣ and ἌΤΗ from Hesiod to Aeschylus", (Traditio 26), pp. 293-303.                                                                                                
 'The AjaxSophocles :في مقالتها عن اإلساءة للذات العسكرية ) )  1992H. Gasti(تفسر  55

)81, p. HybrisMilitary’ " بأن اإلساءة بالنسبة للمحارب )military hybris في " تعبر عن رغبته

التي كشفها نظام عدم االعتراف بأي قيود  وتكريس نفسه تماما لنظام تنافسي للقيم. وإذا قمنا بفحص الثقافة 

القيم السابق، فإننا نكتشف مجتمعا يمنح ثناءه األعلى للرجال الذين يقدرون على إظهار صفات المحارب 

بنجاح. وهو نظام يقوم على معيار تنافسي للفضيلة، وهو معيار ليس له عالقة مع القيم التعاونية، ولكنه 

 نح الفرد موقفا قويا ضد المجتمع.مرتبط بالقيم البطولية للمجتمع الهوميري ومن ثمَّ يم

 وعن نظام القيم البطولي عند هوميروس، انظر:

 A.W.H. Adkins, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values, (Chicago-

London 1975), esp. in chapter 3. 
للذات العسكرية في مقالتها عن اإلساءة  ) 1992H. Gasti(بخصوص تمرد آياس ضد الجميع، تفسر  56

(84, p. Hybris: The Military’ AjaxSophocles'  ) نية آياس يرفض القيم الحضارية والعقالإن

لسياسي النظام االجديدة للديمقراطية، ممثلة، في هذه الحالة، من قبل أوديسيوس، فآياسيعمل مباشرة ضد 

 واالجتماعي والعسكري. 

يمثله أوديسيوس والتقاليد األرستقراطية البطولية والفردية التي وعن الصراع بين النظام الديمقراطي الذي 

) The "Herkos Achaion" Transformed: 2001N. Worman“ ,(يمثلها آياس، انظر أيًضا: 

Character Type and Spatial Meaning in the “Ajax”, pp. 249-250.                           
 آياس بوصفه عنصر أمان لها أمام صعوبات الحياة، انظر:عن اعتماد تكمسا على زوجها 57

S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of 

Sophocles' Ajax", pp. 23-24.                                                                                             

 -645. 17ة آياس إلى زيوس لمزيد من الضوء في ذروة بسالته في إلياذة هوميروس )الكتاب قارن صرخ 58

647:) 
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 انظر:وعن هذا الموضوع،  

D. Berthold-Bond (1994), “Hegel on Madness and Tragedy”, p. 84. D. Cohen 

(1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide", p. 32.       

J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial of Hero”, p. 11.             

) Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, p. 1991E. P. Garrison“ ,(22 .انظر:  59

 Idem (1995), Groaning Tears: Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in Greek 

Tragedy (Leiden, New York, Koln), p. 47. S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, 

the Heroic Code, and the Morality of Sophocles' Ajax", p. 21.             
) lues of the Iliad” p. and The Heroic VaAjax ), “Sophocles’ 1992G.Zankerانظر:  60

23.  A.M.Taalman Kip (2007), “Athena's One-Day Limit in Sophocles' Aias”, 

.                                 468-ser., vol. 60),  pp. 467 th Mnemosyne, 4( 

 ) Sophocles' Ajax in Context”, p. 1986C.E.Sorum“ ,(372.انظر:61
 ، انظر:427-418عن األبيات 62

G.Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad” p. 22.  S. 

Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of 

Sophocles' Ajax", p. 20.   

  قارن أرسطو، حيث يمتدح الشجاعة التي تجلب للرجل الشرف وعندما يفقدها يجلب لنفسه العار:63

Aristot. E.N. 1117a16-17: 





 ,S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code وعن هذا الموضوع، انظر:        

and the Morality of Sophocles' Ajax", p. 19.                                                         
     ) The "Herkos Achaion" Transformed: Character 2001N. Worman“ ,(انظر:64

Type and Spatial Meaning in the “Ajax”, p. 237.                                    
 انظر: 65

E. P. Garrison (1991), “Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, p. 22. 

P.T.Keyser (2008-2009), “The Will and Last Testament of Ajax”, p.121. 

A.M.Taalman Kip (2007), “Athena's One-Day Limit in Sophocles' Aias”,  pp. 467-

468.                              
 'The AjaxSophocles :في مقالتها عن اإلساءة للذات العسكرية ) )  9219H. Gasti(تصرح  66

)85Military’ Hybris, p.  ) إن آياس ، مثل أبطال هوميروس، كان مهتم جدا بمجده ويجتاحه الغضب

العاطفي؛ فهو ليس لديه أي شعور بالمسئولية تجاه أي سلطة طائفية باستثناء بطولته الشخصية.  ويَُعد 

 نظر أيًضا: ا .ل للنظام العسكري دلياًل على سلوكياته غير المنضبطةرفضه االمتثا
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P. Holt (1981), “The Debate-Scenes in the Ajax”, (AJPh 102, no. 3), p. 278. S. 

Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of 

Sophocles'  Ajax", p. 22.  N. Worman (2001), “The "Herkos Achaion" 

Transformed: Character Type and Spatial Meaning in the “Ajax”, p. 238.   

 ، انظر: 465-457وعن األبيات 

S.Goldhill (1986), Reading Greek Tragedy, pp. 85-86. 

أن هناك  1994Bond (-D. Berthold(91on Madness and Tragedy”, p.  Hegel“ ) (يؤكد 67

قبل يلواقع تشابه بين حالتي أوديبوس وآياس في تقبل المسئولية عن ذنبهما، مصرحا أن أوديبوس في ا

الذنب  أن "هذا ويعلن ذنبه: فبعد أن ألقى باللوم في البداية على اآللهة، فإنه يرفض في النهاية هذا المبرر

نه الماشية، فإ تكن نية آياس الواعية ذبح (. وبالمثل آياس: فبينما لم1384كان شاهدا ضد نفسه )البيت 

مسا القاسي (، ويوافق على ادعاء تك1037، أن "اآللهة هي السبب" )البيت ألخيهيرفض الخيار الفطري 

 (.463، 261بأنه "أنت نفسك وال أحد آخر" المسئول؛ فهو يقف "عاريا" أمام ذنبه )األبيات 

 ) p. Ajax), "Sophocles' 1976V. J. Rosivach ,"48.انظر: 68

1991E. P. Garrison ( (20Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, p. “ ) (تؤيد  69

أن بأن من أسباب انتحار آياس هو صراعه النفسي بسبب فشله في الكمال والمثالية، حيث تصرح 

في  ايمونر مثل هالتراجيديا اليونانية تضع غالبا مسئولية االنتحار على شخصيات أخرى غير المنتح

ا مسرحية أنتيجوني، ولكن بصورة متكررة ينتحر الشخص بسبب مشاعر الخجل والعار، وُوصف هذ

دماج أو ي االناالنتحار بالخروج الصامت مثل ديانيرا ويورديكي، ولكن أيًضا بالتحليل النفسي للفشل ف

 الكمال مثل آياس وأنتيجوني وفيدرا. 
1961B.M.W. Knox ( ( The(بخصوص البطولة الفردية آلياس ورمزية شخصيته ومفهوم موته، يعلق 70

21-20of Sophocles, pp.  Ajax :)آخر األبطال بوصفه تقديم آياس لنا في هذه المسرحية  يتم

عدة كانت لي ية التالهوميرين؛ وبموته تموت الشخصية الفردية البطولية الهوميرية القديمة؛ والنزعة الفرد

 .قرون من الحكم األرستقراطي نموذجا نبل الرجل وعمله

 " لتعبر عن البطولة الفردية آلياس واكتفائه الذاتي، انظر:عن استخدام الصفة"و

J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial of Hero”, p. 12.  

) 1986C.E.Sorum (والده، ويعود له بالبطوالت،  تصرحبخصوص اهتمامات آياس أن يكون مثل 71

(367in Context”, p.  AjaxSophocles'  بإن  )ولية تفكير آياس يعتمد على تقليد العائلة البط

وقف تي تتكمؤسسة أبوية، وهي ال تحدد فقط بعالقات الدم بل أيًضا بمجموعة من المثل والتوقعات ال

األعمال  ب فيارنة مع ماضيها المجيد. فيجب على االبن أن يحل محل األإنجازاتها عبر األجيال على المق

 .مثلما في االسم. ومن هذا المنظور، تنتهي أسرة تيالمون بمجرد صدور حكم األسلحة
) The Death Ajax), “Sophocles' 1993-1991J. R. March :، انظر:473-470عن األبيات  72

and Burial of Hero”, p. 13.  P. Holt (1981), “The Debate-Scenes in the Ajax”, p. 

278. D. Cohen (1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide", 

p. 24.  S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality 

.  28-27", pp. Ajaxocles' of Sophوعن التفسير النفسي لجنون  آياس، يصرح-D. Berthold

) 1994Bond ((84Hegel on Madness and Tragedy”, p. “ أنه بالنسبة آلياس ال توجد إمكانية )

 اندماج بين الداخل والخارج، الطبيعة والثقافة، الجسم والروح. كان آياس غريبا جدا على نفسه، لذلك كان

إلى مقتنًعا بأن طبيعته ال يمكن أن تتطابق مع العرف والقانون. إن هذه الخطوة الطائشة في حياته أخذته 
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منطقة مبهمة، أكثر عنصرية من الطبيعة، وتركته بدون دفاع، بعد أن كان، في العالم الخارجي، أكثر 

 .المحاربين الدفاعيين عظمة
“ ,”E. P. Garrison (, 121 TAPhAAttitudes Toward Suicide in Ancient Greece تؤكد  73

1991, p. 22 أن آياس يعتقد أنه بانتحاره سيتجنب المهانة، ويصالح نفسه مع اآللهة، ويبرهن لوالده أنه  )

ليس جبانا. وفي مفهوم عالقته مع المجتمع، سيصون كرامته ويقهر عاره ليرجع نفسه للمجتمع الديني، وأن 

 ديرا بشخصية المحارب.  يكون ج

 وعن االنتحار بوصفه الحل الوحيد أمام آياس وال يوجد بديل له، انظر:

S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of 

Sophocles' Ajax", p. 28.                                                                                             
 ، انظر: 048-479عن تصريح آياس في األبيات  74

J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: TheDeath and Burial of Hero”, p. 19.  

P. Holt (1981), “The Debate-Scenes in the Ajax”, p. 278.  S. Lawrence (2005), 

"Ancient Ethics, the Heroic Code, and the Morality of Sophocles' Ajax", pp. 22-23. 

E. P. Garrison (1995), Groaning Tears: Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in 

Greek Tragedy, pp. 53, 59.    

 .E. P. Garrison (1991)  (“Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, ppوتؤكد 

يم البطولية المتجاوزة الحد آلياس أو حالته الذاتية المتطرفة جعلته يضع شخصيته على قاعدة (أن الق23-24

لن تكون ثانوية أو تابعة ألي شيء، وهذا دفعه إلى انتحار أناني وتَملكته مشاعر عداوة جعلته يصب لعناته 

ة، إلى محاولة ارتكاب على أولئك المسئولين عن تعاسته. فقد قاده شرفه، الذي أهين بعد محكمة األسلح

جريمة الغدر والخيانة. إن انتحاره جاء تحت مفهوم إما الحياة بشرف أو الموت في شرف بوصفه سلوك 

(. ولم تصف المسرحية أبدا أن االنتحار عمل جبان أو يستحق 480-477الشخص نبيل األصل )األبيات 

لنا تجاه آياس نوعا من الشفقة واالحترام العقاب، حيث نجد أن آياس في النهاية ُمنح مدفنا. وكان رد فع

 وليس من الكراهية أو الخوف. 
 ) p. Ajax), "Sophocles' 1976V. J. Rosivach ,"53.انظر:            75
 ) Sophocles' Ajax in Context”, p. 1986C.E.Sorum“ ,(367.انظر:76

( مصرحا أنه بالرغم من " .151The "Salvation" of Ajax", p) ) 1962M.M. Wigodsky(يدعم77

تيجة نحاره أن جنون آياس يرجع لغضب اإللهة، فإن غضبها قد انتهى مع إفاقة آياس من جنونه وجاء انت

 اختياره الحر.

 ) A Study in Greek Values Merit and Responsibility),  1975A.W.H. Adkins .انظر: 78

(Chicago & London), p. 167.                                                                       
 ) .p. 2, no. 36C Q ), "Ajax in the Trugrede", (1986Stevens P.T ,(332.انظر: 79

.S. M. Adams (1955), “The ‘Ajax’ of Sophocles”, p. 101 
1981P. Holt ( (”, AjaxScenes in the -The Debate(بخصوص جدال تكمسا مع زوجها، يعلق 80

279-278pp.  إن تكمسا تقبلت قيم آياس وتعبيراته األخالقية، لكنها تعيد تعريفها بمحاولة تغيير مجرى )

مواجهته بدون أمجاد األحداث. فقد رأت أن آياس تدفعه مطالب األسرة بتحقيق إنجازات والده والخوف من 

التفوق، ومن ثمَّ أرادت أن تحمله  مسئوليات أسرية أخرى تجاهها وتجاه ابنه وتوضح له قيمة حياته بالنسبة 

 لجميع أسرته.

) S. Wiersma (1984) وبخصوص توسل تكمسا لزوجها العدول عن قراره باالنتحار، يفسر 

34, p. 37l. Series, vo  th4, MnemosyneWomen in Sophocles", " إن تكمسا تحاول أن )
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تدافع عن حقوق المرأة في العيش مع زوجها آمنة، إنها، مثل أندروماخي مع هكتور، تحاول أن تثني 

 زوجها أن يذهب إلى الموت ويترك مسئولية العيش مع أسرته.

“ D.C.Young (,  1966, 4, no. 61 CPh”, 516 AjaxSophocles ، يؤكد516بخصوص البيت  81

p.249.أن تكمسا تذكر آياس بمسئوليته عنها بعد دمار مدينتها وموت والديها، فهو منقذها الوحيد ) 

 ، انظر:519-510وعن األبيات 

G.Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad” p. 23. K. 

Ormand (1996), Silent by Convention? Sophocles' Tekmessa”, ( AJPh 117, no. 1), 

pp. 50-51.  A. M.Taalman Kip (2007), “Athena's One-Day Limit in Sophocles' 

Aias”,  p. 464.                                                                                                                      
 عن الوضع االجتماعي لتكمسا بعد موت آياس، انظر: 82

K. Ormand (1996), Silent by Convention? Sophocles' Tekmessa”,  p. 43.  
) The Death and Burial of Hero”, Ajax), “Sophocles' 1993-1991J. R. March :انظر: 83

p. 30.                                  P. Biggs (1966), The Disease Theme in Sophocles' Ajax, 

 p. 223. 
 1995E. P. Garrison ( (Groaning(، يعلق 590-589بخصوص تصريح آياس في األبيات 84

Tears: Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy, pp. 47-48 إن )

 كلمات آياس هنا غريبة على القيم الملحمية وتشير إلى واقع القرن الخامس قبل الميالد. انظر أيًضا:   

G.Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad”, p. 22.               

C.E.Sorum (1986), “Sophocles' Ajax in Context”, p. 365.                                                   

1990G. Crane ( (, the Ajax(بخصوص ما هو غير متوقع في األحداث الدرامية، يصرح 85

Unexpected, and the Deception Speech, CPh 85, no. 2, p. 94 أن الحدث غير المتوقع أن )

تبدأ دموع تكمسا في إضعاف تصميم آياس على االنتحار، ويبدأ هو نفسه في اإلذعان لآللهة ويتصالح مع أبناء 

 N. Worman (2001), “The "Herkos(.وعن هذا الموضوع، انظر: 667-666آتريوس )األبيات 

Achaion" Transformed: Character Type and Spatial Meaning in the “Ajax”, p. 239. 

  
 انظر:عن التأثير السلبي لجريمة آياس في أخيه،  86

A.M.Taalman Kip (2007), “Athena's One-Day Limit in Sophocles' Aias”, p. 468.                                                                  

 P. Biggs (The Disease Theme in ، تصرح بخصوص صعوبة وجود عالج لمعاناة البطل 87

223, p. AjaxSophocles'  ) بالرغم من وصف األمراض البطولية في تعبيرات بشرية وجسدية، فإنها

بعيدة  عن المقارنة البشرية أو تحديد عالجها. فهي ليست مجرد جزء من "المعاناة" العامة التي يعتقد 

لإلنسان، ولكنها العلل التي تنبعث عضويا من روح البطل، اليونانيون أنها تكون قدرا حتميا 

 .واالضطرابات الجسدية لشخصيته الخاصة
( أن آياس عندما انتحر،  '366in Context, p.  AjaxSophocles) ) 1986C.E. Sorum(تصرح  88

 فقدت بحارته الحماية وأصبحوا ضحايا األخالقيات البطولية.
 انظر:89

J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial of Hero”, p. 7.  

G.Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad” p. 23.                  
 ) p. Ajax), The Disease Theme in Sophocles' 1966P. Biggs  ,224.انظر: 90
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 'P. Biggs (, AjaxThe Disease Theme in Sophocles تصرح بخصوص تفسير مرض آياس، 91

226p. )  إن المرض الحقيقي يعود إلى موضوع منح األسلحة؛ حيث دفع فقدان المجد العظيم طبيعة البطل

إلى المنطق المتطرف. فإذا كان البطل الهوميري ال يحتاج إلى أي قوة أو نصيحة يقدمها مجتمعه له، فإنه 

كد للمجتمع شخصيته الجوهرية. فآياس يعرف أن قوته وأفعاله عظيمة مثل والده، في حاجة ماسة لكي يؤ

ولكن االعتراف االجتماعي لعظمته له أهمية بالنسبة له. وبعد منح السالح كان ال زال متأكدا تماما أن 

ام "طروادة لن ترى رجال مثله ". ويشمل التميز البطولي وعي البطل بتميزه، وهذا ينمو في إطار احتر

المجتمع؛ ويتم توسيع هذا اإلطار وفقا للجدارة الحقيقية للبطل. فبطولة آياس ترفض أن تكون "متدنية"، 

 .لتعيش مع أي تفاوت بين وجهة نظر المجتمع له وتقييمه لذاته

 انظر:92

J. R. March (1991-1993), “Sophocles' Ajax: The Death and Burial of Hero”, p. 30.   
 انظر: 93

D. Cohen (1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide",            

pp. 31-32.                                                                                                                       
 انظر: 94

N. Worman (2001), “The "Herkos Achaion" Transformed: Character Type and 

Spatial Meaning in the “Ajax”, p. 240.                                                                        

1990G. Crane ( ( CPh, the Unexpected, and the Deception Speech, Ajax(يصرح  95

85, no. 2, pp. 94-96 ليصف التغير الذي 677( بأن آياس يستخدم لغة التعقل واالعتدال في البيت ،

آياس ليس لديهأدنى شك في أنه أفضل من أي رجل بين أعدائه يشعر به داخل قلبه معبرا عن مرارته.إن 

(. وفي خطاب الخداع، فُتحت عيون آياس، وتوسعت نظرته للعالم، فنجده يعترف، 456-455)األبيات 

رة األولى، بموقفه الحقيقي في مخطط األشياء. ومع ذلك يرى آياس، في الوقت نفسه، هذا التحول ربما للم

غير المتوقع في مشاعره كحدث يزعجه ويجبره على التعرف على عالم أكبر. بالنسبة آلياس، يَُعد هذا 

 التغيير في القلب عظيًما ومعجزة مثل أي عمل بطولي جريء.

 في مسرحية آياس، انظر: عن االنتحار غير المتوقع96

M. Heath & E. Okell (2007), “Sophocles' Ajax: Expect the Unexpected”,  (CQ, 

New Series, vol. 57, no. 2, 363-380).                                                 
 ) Silent by Convention? Sophocles' Tekmessa”, p. 1996K. Ormand ,(54.انظر:97

J.A.S. Evans (1991), "A Reading of Sophocles' Ajax", p. 75.                                          
 ، انظر:926-690عن خالص آياس ومفهوم األبيات 98

M.M. Wigodsky (1962), "The "Salvation" of Ajax", pp. 154-155. 
 ) 98Deception Speech”, p. and the  , the Unexpected,Ajax),“1990G. Crane  .انظر: 99

 واألحداث غير المتوقعة في هذه المسرحية، انظر: (717-707)األبيات عن اإليهام الزائف في 100

G. Crane (1990),“Ajax, the Unexpected, and the Deception Speech”, pp. 93-94.       
 انظر: 101

 Z. Pavlovskis (1977), “The Voice of the Actor in Greek Tragedy”, (CW 71,no. 2), 

p. 117.                                                                                                  
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 '1986C.E.Sorum  ((in Context”, pp.  AjaxSophocles (تصرحبخصوص انتحار آياس،  102

فعل االنتحار نفسه هو عالمة على فشله في وظيفته البطولية، ألن المحارب يجب أن إن ( 373-372

 يموت على يد عدوه.
(عن إعجابه بآياس لرغبته في " '56-55",  pp. AjaxSophocles) ) 1976V. J. Rosivach(يعرب103

ة. كون خاطئتيم قد يؤمن بها، بالرغم من أن هذه الق اتخاذ الخطوة النهائية لالنتحار احتراما للقيم التي

حياته:  كبر منويصرح أن آياس، في أفعاله وفي عداواته، كان أكبر من الحياة التي عاشها، وهناك شيء أ

 ولكن يجب أن ال ننسى غطرسته التي كانت سبب عقابه. ،بطولته في طريقة موته
 انظر:104

N. Worman (2001), “The "Herkos Achaion" Transformed: Character Type and 

Spatial Meaning in the “Ajax”, p. 243.                                                                        
إن 2008P.T.Keyser ((124nd Last Testament of Ajax”, p. aThe Will “ )-2009 (يصرح 105

 ر.رغبة آياس يبرز أنه يعطي لحياته هدفا برؤية للمستقبل، وليس مجرد هربا من العا تحقيق

 انظر: 106

D. Cohen (1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide", p. 31. 

“ ,”2008P.T. Keyser ((Illinois The Will and Last Testament of Ajax-2009 (يصرح107

109, p. 34-33, no. diesClassical Stu إن رغبة آياس قد أهينت بأيدي أثينا وإرادتها، وسرعان )

ما يذبح نفسه بيديه. ويفسربعض العلماء عمله هذا بأنه يعبر عن العجز عن مواجهة صعوبات الحياة 

 ووصفه الكثيرون عمل وحشي بارد وقاسي.
 '1974J.Tyler ( (and  AjaxSophocles(بخصوص مسئولية أثينا عن موت آياس، يصرح 108

25Sophoclean Plot Construction, p.  من الصعب القول بأن أثينا كانت مسئولة بشكل مباشر )

حيث ال يوجد دليل على اإلطالق على رغبتها هذه، ويقتصر تدخلها المباشر على إصابة  ؛عن وفاة آياس

آياس ألوديسيوس في آياس بالهالوس أو التضليل البصري الذي وصفته عندما عرضت أعمال 

برولوجوس المسرحية. ويكفي القول إن انتحار آياس كان نتيجة غير مباشرة لتدخل أثينا، الذي عجل 

 .بطبيعة الحال بالعار الذي فرضته عليه، ولكن بالرغم من ذلك فإن انتحاره كان بسبب شخصيته واختياره
 انظر: 109

P. J. Finglass (2009), “Interpolation and Responsion in Sophocles' Ajax" 

(C Q, new series 59, no. 2), p. 345.                                                                                    
Cairns (. The Psychology AIDOSيصرح عن مهانة آياس بعدم دفنه وعالقة هذا بعار آخر له،  110

and Ethics of Honour and Shame, p. 235 أن مينيالوس كان يتعمد مهانة آياس بحرمانه من )

 (. 1065-1062الدفن )األبيات 
 Fisher (HYBRIS. A Study in the Values of Honor، يعلق 1260 -1259بخصوص األبيات  111

and Shame, p. 318 مبرر لكي يهين جثة آياس؛ فهو يتهم آياس بأنه ( إن أجاممنون يبحث عن أي

 ارتكب اإلساءة والحماقة، حيث فقد التعقل والحكمة. انظر أيًضا:

Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame, p. 237. S. 

Goldhill (1986), Reading Greek Tragedy, p. 196.  A.W.H.Adkins (1970), 

“Polupragmosune” , (CQ 71, no. 4), pp. 322-323.  
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 Z. Pavlovskis (1977), “The Voice وعن موضوع أن آياس وأخيه يبحثان عن الشرف، انظر:

of the Actor in Greek Tragedy”, p. 116. K. Ormand (1996), Silent by 

Convention? Sophocles' Tekmessa”, p. 47.  S. Lawrence (2005), "Ancient 

Ethics, the Heroic Code, and the Morality of Sophocles' Ajax", pp. 21-22.            
 عن موقف أوديسيوس من آياس، انظر: 112

 Z. Pavlovskis (1977), “The Voice of the Actor in Greek Tragedy”, p. 117.  D. 

Cohen (1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's    Suicide", p. 34.                                                                       
 " بعد أخيليوس، انظر:عن آياس بوصفه األفضل "113

S. N. Lawall(1959), "Sophocles' Ajax: aristos after Achilles", )CJ 54, 290-4), esp. 

p. 292. 
 عن آياس بوصفه محاربا، انظر: 114

D.Rosenbloom (2002), “From Poneros to Pharmakos: Theater, Social Drama, and 

Revolution in Athens, 428-404 BCE” (CQ 21 no. 2), p. 299, Cairns, AIDOS. The 

Psychology and Ethics of Honour and Shame, p. 238, A.G.Katsours (1975), 

Linguistic and Stylistic Characterization Tragedy and Menander (Ioannina), p. 43. 
 انظر:115

G. Zanker (1992), “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad” p. 24.D. 

Cohen (1978), "The Imagery of Sophocles: A Study of Ajax's Suicide", p. 34. E. 

Barker (2004), "The Fall-out from Dissent: Hero and Audience in Sophocles' 

Ajax", p. 16.  S. Goldhill (1986), Reading Greek Tragedy, p. 87.                                             
 انظر: 116

Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame, pp. 238-239. 

C.E.Sorum (1986), “Sophocles' Ajax in Context”, p. 376.                                             
 عن قيمة الوساطة التي قام بها أوديسيوس لكي يحل أزمة دفن آياس ويحافظ على شرفه، انظر: 117

E. Barker   (2004), "The Fall-out from Dissent: Hero and Audience in Sophocles' 

Ajax", p. 19.      S. Lawrence (2005), "Ancient Ethics, the Heroic Code, and the 

Morality of Sophocles' Ajax", pp. 32-33.                                                                                                  

 '1992H. Gasti (  (: The AjaxSophocles(بخصوص صراع القيم في مسرحية آياس، تفسر  118

92, p. HybrisMilitary’  ) نجد فيمسرحية آياس سلسلة من الثنائيات التي تؤكد الصراع الدرامي بين

ة آياس لديه نظام القيم التنافسية التي يجسدها آياس ونظام القيم التعاونية ألوديسيوس. وفقا لقيمه الخاص

مبررات لكل أعماله، ولكن في النظام االجتماعي والعسكري الذي يمثله أوديسيوس ارتكب أخطاء 

 فاضحة.
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